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A l’hora de parlar del cucut no s’ha
de confondre amb la puput, que
és una au més coneguda i
d’aspecte molt diferent, de color
ocre i amb la típica cresta. Els seus
cants es diferencien primerament
per la potència, molt més estrident
en el cucut, i, segonament per la
cadència; mentre que la del cucut
és de dues síl·labes («cu-cut»), la
de la puput es de tres («pu-pu-
put»).

De mida semblant a la d’una tór-
tora, el cucut té un color gris per

sobre i blanquinós per sota, amb
la cua més fosca, llarga i arrodoni-
da. En el vol és ràpid com un ra-
pinyaire, i a la seva silueta hi des-
taquen les ales punxegudes i la
cua llarga. En repòs, parat en una
branca o a dalt d’una estaca, el
podem identificar per la cua aixe-
cada i la posició de les ales, caigu-
des més avall del cos, amb un gest
com d’abatiment.

 En el nostre entorn, l’arribada
anual del cucut no passa desaper-
cebuda. Els primers exemplars
arriben a casa nostra a finals de
març; per això no és estrany que
els seus cants hagin estat presos
popularment com l’anunci del bon
temps. A finals d’agost se’n torna-
ran a l’Àfrica tropical en un viatge
d’uns 3.000 km, que solen fer
d’una tirada.

 La seva alimentació es basa en
insectes, sobretot erugues –i com
més grosses millor–, fins i tot les
peludes, que són rebutjades per
molts altres ocells. Tampoc s’està
de menjar pollets o altres ocells, i
ous de les espècies que, com
veurem, parasita.

Un dels aspectes que han donat
una merescuda fama al cucut és
la seva manera de tirar endavant
les cries parasitant nius d’altres
ocellets. El cucut no fa niu, però
la femella s’espavila ponent els
ous d’un en un en nius diferents,
tots d’ocells molt més petits que
ella mateixa, i es desentén des-
prés del manteniment dels po-

llets, els quals resten a la disposi-
ció de la bona voluntat dels seus
pares adoptius. Aquests han de fer
mans i mànigues per a alimentar
el fill adoptiu, que sovint és cinc
vegades més gros que no pas ells.

 Si tenim en compte que la feme-
lla de cucut pot fer cada any de deu
a quinze ous i que als propietaris
dels nius assaltats no els fa cap
gràcia rebre una visita tan compro-
mesa, podem entendre que la tèc-
nica que ha de fer servir per a re-
partir els seus ous en tants nius
aliens és bastant complicada. En
aquesta etapa reproductiva, la fe-
mella controla un espai de terreny
ampli i està pendent dels nius que
vol parasitar. Vigila aquests nius i,
quan veu que tenen ous, espera
un moment de distracció dels pro-
pietaris per retirar un ou del niu i
pondre el seu. Cada posta la pot
fer en un temps rècord d’uns deu
segons.

 El pollet de cucut, poc després de
néixer, s’aprofita de la seva cor-
pulència per a fer fora del niu els
ous que hi troba o, si ja han nas-
cut, els seus malaventurats ger-
mans adoptius.

Hi ha moltes espècies d’ocells
petits que reben la visita del cu-
cut, encara que les més corrents
son el pit-roig i el cargolet o ull de
bou. Habitualment cada femella
de cucut pon els ous en nius d’una
sola espècie, que sol ser la ma-
teixa que la va criar a ella de peti-
ta. Si no troba prou nius de la seva
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EL CUCUT

El cucut és un ocell del
qual molta gent ha sentit
a parlar; segurament mol-
ts l’han pogut escoltar,
però poques persones po-
den assegurar d’haver-lo
vist. El seu nom científic és
Cuculus canorus, i en cas-
tellà és conegut com a
cuco o cuclillo. És un ocell
amb unes característiques
que el fan interessant, tant
per als científics com per a
qualsevol aficionat a la
natura.
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espècie favorita, els pot deixar en
qualsevol altre niu, però el poll pot
tenir problemes si la dieta dels
pares adoptius no lliga amb la
seva, ja que si, en comptes
d’insectes li porten gra, refusarà
l’aliment i es morirà de gana.

Per l’Empordà també es pot veure
l’anomenat cucut reial, una altra
espècie una mica més grossa i
amb cresta, que parasita nius de
garses.

El cucut a Catalunya

El cucut és present en gai-
rebé tot el territori de Cata-
lunya, des de les terres baixes
del litoral fins a cotes altes del Pi-
rineu. Tot i això, mostra una clara
predilecció per les terres situades
a la franja altitudinal que va de 600
a 1.600 metres i habita quasi totes
les serralades catalanes. El trobem
prefe-rentment en zones de bosc,
encara que també es deixa veure
en d’altres més obertes.

Segons l’Atles dels ocells nidifi-
cants de Catalunya1999-
2002, la població catala-
na de cucuts s’estima
entre 16.000 i 25.000
parelles reproducto-
res.
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· Centre d’estètica i salut
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Depilacions de tot tipus
· Depilació amb «luz pulsada»
· Endermologia LPG corporal i facial
· Altres

A Catalunya, en principi sembla
que és un ocell estable, en el sen-
tit que la població de cucuts no ha
davallat ni ha augmentat de ma-
nera significativa. Aparentment
tampoc no s’entreveuen amena-
ces de caràcter greu que la puguin
fer perillar.

A la zona del Baix Ter, tot i no ser-
hi abundant, el cucut si que hi és
present. Passejant pels afores de
Verges, durant la primavera tenim
moltes possibilitats de veure’l. El
que sí que és més fàcil
d’identificar és el seu inequívoc i
característic cant:

«cu-cut, cu-cut».

ALBERT BOÏGUES
i QUICO FERRER

Un ocell ben popular

El cucut s’ha donat a conèixer so-
bretot pel seu cant; segurament to-
thom l’ha sentit a cantar alguna ve-
gada; fins i tot Beethoven s’hi va
inspirar per fer la Sisena simfonia.
La seva popularitat entre nosaltres
queda demostrada per la gran quan-
titat de refranys, cançons i llegen-
des que hi fan referència en el Cos-
tumari català.

Com a exemple, tenim aquesta lle-
genda recollida per

Joan Amades:

Una tradició conta que, per càstig de llur
pecat, el nostre pare Adam fou convertit
en cucut i la nostra mare Eva en puput.
L’any en què la puput canti primer que
el cucut, les dones governaran i mana-
ran. Per les contrades rurals, abans, mol-
tes dones sortien al camp i paraven gran

atenció per tal de veure si sentien
cantar la puput com a anunci

que havia arribat l’any de llur
govern.




