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ELS PICOTS

Per a la majoria dels ocells, els 
arbres són uns elements de 
vital importància, però per als 
picots representen molt més 
que això: són imprescindibles. 
Per a ells, els arbres ho són tot: 
hi troben lloc per a alimentar-
se, aixoplugar-se, amagar-se 
dels depredadors, comunicar-se 
entre ells, niar i tenir cura de 
les cries. Molt poques coses fan 
lluny dels arbres.

ços de grimpar amunt i avall pels 
troncs i les branques dels arbres 
com si fossin sargantanes, gràcies 
a unes adaptacions físiques molt 
concretes: les potes són curtes 
i fortes, acaben en quatre dits, 
dos dels quals miren endavant i 
dos endarrere, i estan proveïdes, 
a més, d’unes urpes potents. La 
cua, curta i rígida, actua com un 
tercer punt d’ancoratge molt útil 
per al funambulisme arborícola. El 
bec, llarg, prim i fort, és el resultat 
d’anys d’adaptació a un hàbit prou 
conegut: els picots tamborinegen 
en els troncs i provoquen un so 
molt característic, semblant al 
d’un martell pneumàtic de tan alta 
com és la freqüència. 

La construcció del niu és el mo-
tiu principal del tamborineig dels 
picots, però no és l’únic, ja que 
se sap que sovint tamborinegen 
per comunicar-se, marcar terri-
tori o anunciar la seva presència. 
Així amplien les seves capacitats 
comunicatives, perquè als seus 
cants habituals, ja per si mateixos 
prou escandalosos, hi afegeixen 
el repicament contra els arbres, 
un tamborineig diferent en cada 
espècie de picot i fàcilment iden-
tificable pels naturalistes.

Si durant la primavera fem algu-
na passejada per les arbredes del 
costat del riu, tindrem moltes pos-
sibilitats d’escoltar el repicament 
d’alguna de les tres espècies de 
picots que viuen pels boscos de 
Verges: el picot verd, el picot gar-
ser gros o el picot garser petit.

A Catalunya hi viuen sis espècies 
de picots, o pigots, com també 
s’anomenen: el picot verd, el 
picot negre, el colltort i el picot 
garser gros, mitjà i petit. Tots sis 
picots, malgrat ser ben diferents 
de mida, forma i color, compar-
teixen unes característ iques 
físiques molt definides, típiques 
de la família ornitològica a la qual 
pertanyen: la dels pícids. Per a 
poder buscar els insectes dels 
quals s’alimenten, tots són capa-

Picot verd
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El picot verd és el més abundant, 
el més gran i el més acolorit. De la 
mida d’una tórtora, destaca per la 
bellesa del seu plomatge, verdós 
per sobre i grisenc per sota, amb 
notes grogues a la panxa, negres 
a les puntes de les ales i vermelles 
al cap. De fet, és una llàstima que 
sigui tan esquiu, com també és 
una llàstima que les imatges de 
País Petit no siguin en color, ja que 
per tots dos motius ens perdem 
la possibilitat d’admirar com cal 
un dels ocells més bonics de la 
nostra fauna. 

Els picots garsers no són tan 
acolorits. En el conjunt del seu 
plomatge destaquen unes franges 
blanques sobre fons negre i unes 
pinzellades vermelles al cap i al 
baix ventre. El picot garser gros 
i el petit tenen un plomatge molt 
semblant, però es diferencien fà-
cilment per la mida: mentre que el 
gros és més gran que un tord, el 
petit és gairebé com un pardal. 

El plat fort de l’alimentació dels 
picots són els insectes que s’ama-
guen a l’escorça dels arbres. El 
picot verd, a més, es deleix per les 

formigues, que empaita a ter-
ra, als formiguers, 
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seva llarguíssima llengua, i el pi-
cot garser gros també pot menjar 
fruita i fins i tot pollets d’altres 
espècies.

Els picots són ocells que ni 
emigren ni solen allunyar-se gaire, 
al llarg de la seva vida, del lloc 
on han nascut. Aquests hàbits 
tan poc aventurers donen per re-
sultat que en llocs especialment 
atractius per als picots en podem 
trobar poblacions relativament 
abundants. Si tenim en compte, 
a més, que any rere any fan un 
niu nou, podem creure que el 
dany que ocasionen al bosc pot 
ser considerable, però a favor 
seu s’ha de dir que els arbres que 
trien per a foradar solen ser arbres 
ja malalts, amb una fusta molt 
tova que els facilita la feina, i si 
a aquest factor hi afegim la tasca 
desparasitadora dels arbres que 
porten a terme, és evident que 
la presència dels picots sempre 
serà positiva per al bosc.

No voldria cloure aquest article 
sense fer esment de la màgica 
«herba del pigot», a la qual fa 
referència Joan Amades en el Cos-
tumari Català. Sembla que, ara fa 
molts anys, a muntanya, aquesta 
herba era molt buscada per les 
seves propietats extraordinàries: 
era tan fina i dura, que podia tallar 
qualsevol metall, i pobra de l’arada 
que, treballant en trobés un sol bri, 
perquè en sortia malmenada sens 
remei. Diuen que per a aconseguir 
l’herba es tapava amb una planxa 
de ferro el forat d’un niu de picot 
amb les cries a dins. Quan la vella 
tornava i s’adonava que no podia 
accedir al niu, anava a buscar una 
mica d’herba del pigot i, fregant-
la contra la planxa de ferro, la 
foradava com si fos de mantega 
i així podia atendre novament les 
cries. Després es podia recollir 
tranquil·lament l’herba que l’ocell 
havia abandonat.
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