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P a r l e m  d e  N a t u r a

A l’hora de buscar el prota-
gonista del segon número 
de PAÍS PETIT ens pregun-
tàvem quin podria ésser el 
més escaient, i la resposta 
ens va venir donada per un 
fet que podem qualificar 
d’excepcional a Verges: 
una parella de cigonyes ha 
fet niu i tira endavant uns 
pollets en el nostre terme. 
Ja teníem protagonista: la 
cigonya.

Que ens visitin les cigonyes no 
és pas un fet excepcional, ja que 
estem dins de les seves rutes habi-
tuals de migració, però el que sí que 
és estrany és que facin niu al nostre 
terme. De fet, aquest niu és un dels 
dos únics que es coneixen en tot el 
Baix Empordà.

La cigonya pot arribar a fer un me-
tre d’alçada; té el bec i les cames 
llargs i de color vermell; el plomat-
ge és d’un color blanc immaculat, 
menys la punta de les ales, que 
és negra. Vola harmoniosament i 
sense esforç aparent, amb el coll 
ben estirat cap endavant i les potes 
sobresortint àmpliament de la cua.

Es tracta d’una espècie molt so-
ciable i li agrada viure a la vora 
dels nuclis urbans. D’una manera 
recíproca sol ésser molt benvin-
guda arreu on va, i en molts llocs 
on nia és tractada quasi com un 
animal domèstic. Desgraciadament 
per a ella, en alguns indrets –molt 

La cigonya

pocs–  de l’Àfrica, on hiverna, tam-
bé és apreciada, però per altres ra-
ons: és objecte de caça per motius 
gastronòmics.

Els nius de les cigonyes són dels 
més grans de totes les aus. Po-
den arribar a pesar mitja tona i, a 
vegades, han arribat a ensorrar 
les construccions humanes que li 
serveixen de suport. El niu és propi-
etat exclusiva de la parella que l’ha 
construït, que hi torna cada any, 
ja que les parelles duren fins a la 
mort d’un dels seus components. El 
primer d’arribar al niu és el mascle, 
que comença a fer-hi les repara-
cions que creu convenients, afe-
gint-hi material any rere any, fins 
a obtenir aquestes construccions, 
grotesques de tan desmesurades 
com són les seves proporcions. 
També es donen casos d’ocupació 
de nius aliens, que solen acabar 
en baralles a cops de bec, fins la 
retirada o la mort d’un dels con-
trincants.

A començaments d’abril la femella 
pon de 3 a 5 ous, que incubarà uns 
33 dies. Poden arribar a pondre 
més ous, però en aquests casos la 

parella mateixa arriba a llençar-ne 
alguns fora del niu en un cas insòlit 
de control de la natalitat, depenent 
de les possibilitats d’alimentació de 
la zona. Els pollets són alimentats al 
niu pels seus pares durant uns dos 
mesos, passats els quals comencen 
a volar en solitari, sense apartar-se 
gaire del niu, i reben encara l’aliment 
dels pares, fins a començar el pri-
mer viatge migratori cap a l’Àfrica. 
Aquests pollets ja no tornaran a Eu-
ropa fins que no siguin adults i pu-
guin formar parella, als quatre o cinc 
anys d’edat. Una vegada adults, els 
viatges d’anada i tornada a Europa 
els faran cada any.

La distribució de les cigonyes per 
Europa és molt àmplia, però no 
completa. Fan niu des de la Pe-
nínsula Ibèrica fins a Rússia, tret 
d’Escandinàvia i les illes Britàni-
ques, pel nord, i Itàlia i Grècia, pel 
sud. Tampoc no es troben a les illes 
mediterrànies, ni a la zona que va 
de l’Ebre fins al nord de França.

La seva alimentació consta de tota 
classe d’animalons: ratolins, serps, 
llangardaixos, peixets, granotes, 
insectes, etc.


