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

Sense cap mena de dubte, l’oriol 
és un dels ocells més espectacu-
lars dels que ens visiten a l’estiu. 
El mascle adult, d’una mida no 
gaire més gran que la d’un tord 
i d’un plomatge de color groc 
viu, quasi daurat, té una pre-
sència enlluernadora. La 
femella, tot i tenir uns 
tons una mica més 
apagats, és tam-
bé molt vistosa. 
La uniformitat 
del color 
groc en 
t o t 

L’ORIOL

Cada any, amb l’arribada de la 
primavera, als boscos de ribera 
que tornen a vestir-se de verd 
s’hi poden escoltar de nou els 
estridents xiulets de l’oriol. No 
serà fàcil poder-lo contemplar 
a les capçades dels arbres, on 
li agrada romandre, però el seu 
cant potent i cristal·lí renovarà 
un any més el paisatge sonor 
del bosc.  

el cos, tant en el mascle com en la 
femella, es trenca a la part superior 
de les ales i al centre de la cua per 
un to gris fosc. El bec és llarg i de 
color rosa, els ulls són vermells i 
les potes, grises.

Per desgràcia per als aficionats 
als ocells, els hàbits d’aquesta es-
pècie tan atractiva la fan molt cara 
de veure. Durant la primavera i 
l’estiu, l’oriol sol estar-se a dalt de 
tot dels arbres més alts, on busca 
els insectes dels quals s’alimenta. 
Només amb uns bons prismàtics i 
una bona dosi de paciència podrem 
tenir el gust de contemplar-lo. A 
mitjan i final d’estiu, però, passa 
a una dieta vegetariana i serà més 
fàcil veure’l procurant-se fruita a 
dalt de cirerers, pomeres, esbar-
zers o figueres.

A final de maig les pare-
lles d’oriols comen-
cen a fer el niu. El 
mascle ajuda en 

el transport de ma-
terial, però la femella és 
l’encarregada de l‘obra, 
una tasca complexa que 
executa amb la paciència 
i habilitat del millor artesà. 

El resultat serà un bonic i 
confortable cistellet gronxat 

pel vent a l’extrem d’una branca 
ben alta. També en aquest temps 

la femella pon tres o quatre ous 
que incuba unes dues setma-

nes. Els pollets 
són alimentats per 
tots dos adults, 
bàsicament amb 
insectes i eru-
gues, i en tot just 
quinze dies ja sur-
ten del niu.

L’oriol és un 
ocell extremada-
ment agressiu: 
s’encara amb va-
lentia i determi-
nació a qualsevol 

au, per grossa que sigui, que gosi 
acostar-se al seu niu, i tant garses 
com corbs o aligots fugen espan-
tats davant el desplegament de 
crits i escarafalls que el petit ene-
mic els dedica. Vist això, no ens ha 
de sorprendre que en alguns llocs 
s’apliqui la frase feta «renega com 
un oriol» a les persones que parlen 
i reneguen amb estridència. 

Des de mitjan abril fins al se-
tembre, els oriols s’escampen per 
tot Europa, des de la Mediterrània 
fins a la part sud d’Escandinàvia, 
buscant sobretot bosquets petits 
propers a l’aigua. No li agraden els 
boscos extensos ni els erms de-
sèrtics, i es podria definir el bosc 
de ribera com el seu paisatge ide-
al. A Verges és fàcil sentir-lo i, amb 
sort, veure’l a les pollancredes del 
costat del riu. 

Uns estudis recents parlen de la 
possibilitat que la majoria d’oriols 
facin el viatge anual de 3.000 qui-
lòmetres des dels seus quarters 
hivernals, al sud-est africà, fins a 
casa nostra en una sola etapa; una 
grandiosa epopeia per una besti-
ola que no arriba a pesar ni cent 
grams.

La paraula oriol, provinent del lla-
tí aureolu, que vol dir «dauradet», 
dóna nom, a nivell local, a diverses 
espècies vivents. En alguns llocs 
anomenen així uns determinats in-
sectes, com les marietes; en d’al-
tres, segons quins peixos, com la 
lluerna; en d’altres, alguns bolets, 
com els excel·lents ous de reig, i 
més generalment, l’ocell prota-
gonista d’aquest article. De totes 
maneres, l’ús més corrent per a la 
paraula oriol en català no és altra 
que la de nom propi masculí. Ja 
em direu qui no coneix avui dia al-
gun Oriol.
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