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Un dels espectacles més
bonics i emocionants
de la natura és sentir
cantar els ocells. Can-
ten per comunicar-se

entre ells, seduir la parella, localit-
zar les cries, marcar el territori... Ara
s’ha vist que els cargolets d’Austrà-
lia i Nova Guinea canten als seus em-
brions mentre encara són a dins de
l’ou per poder distingir els seus po-
llets dels ocells gorrers.

Ocells gorrers
Totes les espècies necessiten repro-
duir-se per sobreviure, però la re-
producció és un procés molt costós,
especialment en les espècies que te-
nen cura de les seves cries, com els
ocells. Cal trobar la parella, fer un
niu, incubar els ous, defensar-los
dels depredadors i alimentar les cri-
es. Per estalviar-se bona part de la
feina hi ha espècies que s’han con-
vertit en gorreres. Posen els ous en
el niu d’un ocell d’una altra espècie
perquè uns pares adoptius els incu-
bin i alimentin. A Austràlia i Nova
Guinea, un dels grans ocells gorrers
és el cucut.

Hi ha diversos casos d’ocells gor-
rers a la natura i, en tots, els forçats –i
esforçats– pares adoptius intenten
localitzar els ous forans per treure’ls
del niu. Hi ha espècies que ho acon-
segueixen amb una simple inspecció
visual, però els ous de cucut mimetit-
zen a la perfecció els dels cargolets. A
més, el període d’incubació dels ous
de cargolet és de 15 dies i els de cu-
cut de només 12, amb la qual cosa
neixen abans i, si agafen prou força,
fins i tot poden acabar fent fora del
niu els pollets dels cargolets.

Carrera sonora
Com ho fan els pares cargolet per re-
conèixer els seus fills naturals dels
adoptius gorrers? Hi ha espècies en
què les mares i les cries recorden rà-
pidament les seves vocalitzacions,
just després del naixement, i en d’al-

En un mateix niu un ocell pot incubar ous d’altres espècies sense saber-ho. El cargolet de
Nova Guinea ensenya un cant als seus perquè el facin servir com a contrasenya en néixer
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L’ocell que canta una melodia en
clau als seus ous per distingir-los

tres aquest reconeixement té una ba-
se genètica. No és el cas, però, dels
cargolets d’Austràlia i Nova Guinea.
Sonia Kleindorfer i el seu grup de re-
cerca, de la Flinders University
d’Adelaide, a Austràlia, han vist que
les femelles de cargolet canten als
seus fills mentre encara són a dins de
l’ou. Amb aquest cant els transmeten
un codi secret, una mena de contra-
senya que només elles i el progenitor
masculí poden reconèixer.

Segons acaben de publicar a Cur-
rent Biology, van veure que els cants
que fan mentre incuben els ous són
exclusius de cada femella. Van enre-
gistrar aquest cant en 15 nius dife-
rents 24 hores al dia durant tot el pe-
ríode d’incubació, i van descobrir
una vocalització nova, exclusiva
d’aquest període. La fan unes 16 ve-
gades cada hora, però només 4-5 di-
es abans que els pollets surtin de
l’ou. I tan bon punt neix el primer
dels seus pollets, deixen de fer-la.
L’anàlisi espectrogràfic va revelar
l’existència d’elements específics en
el cant de cada femella, que són re-
produïts amb precisió pels xiscles
dels pollets tot just quan acaben de
néixer. És a dir, que l’han après men-
tre eren a dins de l’ou. A més, aquests
elements melòdics també els incor-
poren als cants que fan per atreure
el mascle, de manera que el progeni-
tor també pot reconèixer els seus
fills i distingir-los dels gorrers. Els
pollets de cucut no poden arribar a
reproduir aquesta contrasenya so-
nora, perquè només la senten du-
rant un o dos dies i no tenen prou
temps per aprendre-la.

I en les persones?
Les persones també acostumem a
parlar als nostres fills encara no nats
mentre són a la panxa de la mare.
¿Poden reconèixer les nostres pa-
raules? Fa uns mesos es va publicar
un treball a l’International Journal of
Developmental Neuroscience en què
es va fer un seguiment de l’activitat
neural dels fetus quan sentien parlar
la mare. Segons l’estudi, a partir del
tercer trimestre de gestació els fills
ja poden reconèixer la veu de la se-
va mare –i possiblement també la del
pare si dedica prou estona a comuni-
car-s’hi–, la qual cosa podria contri-
buir a establir vincles afectius. Més
val, doncs, dir-los coses boniques,
amb veu amorosa, encara que no ens
faci falta reconèixer-los d’altres fills
gorrers.e

CARA I CREU
Les femelles
d’aquest
ocell, el
cargolet
d’Austràlia i
Nova Guinea,
troben sovint
ous de cucut
als seus nius.
Tenen un
curiós
sistema per
distingir-los.
WIKIPEDIA

SABIES QUE...

Anar pel carrer pendent de diferents dispositius
despista. Ara, un estudi fet per experts en riscos de
la Universitat de Seatle indica que els vianants que
caminen mentre parlen per telèfon van més a poc
a poc que els que escolten música. Els científics es
van dedicar a mesurar el temps que trigaven a cre-
uar vies molt transitades persones sense cap dis-
positiu, amb mòbil i amb música. Els que feien ser-
vir el telèfon anaven uns segon més lents. Per des-
comptat, els més ràpids eren els que no duien cap
dispositiu.

En els nadons, prendre una mica de su-
cre abans de rebre una injecció pot
reduir la sensació de dolor, se-
gons indica un estudi que ha
recollit dades de 14 assa-
jos amb criatures menors
d’un any. A uns se’ls do-
nava placebo i a altres
sucre. Aquests últims
ploraven menys. Alguns
estudis també han compa-
rat el nivell de desconsol en-

tre els que havien pres sucre, un anes-
tèsic tòpic o es distreien amb el xu-

met. El sucre sempre guanya-
va. Es creu que l’efecte del

dolç dura només uns dos
minuts.
El motiu de l’efecte no
és clar. Els experts sug-
gereixen que estimular
els receptors del gust in-

dueix a una sensació de
confort.

AMB MÒBIL ES CAMINA MÉS LENT
QUE QUAN S’ESCOLTA MÚSICA

CIÈNCIA DE CADA DIA
UNA MIQUETA DE SUCRE ABANS DE LA INJECCIÓ

La cooperativa Tarpuna ha
impulsat una iniciativa
d’horts socials en diferents
espais del territori català.
Proposa transformar espais
en desús en finques agrícoles,
en el marc de l’agricultura
ecològica, per donar
oportunitats de formació,
aprenentatge o llocs de
treball a persones amb risc
d’exclusió social o col·lectius
amb necessitats d’inserció
laboral. A més, juntament
amb l’Institut Català
d’Ornitologia, s’estudiarà
quin impacte té sobre
l’avifauna aquest canvi d’ús
del sòl i com se succeeixen les

poblacions i comunitats
d’ocells en aquest procés de
recuperació d’un espai
agrícola.

L’estudi permetrà
determinar com aquesta
activitat pot afectar,
positivament o negativament,
la biodiversitat. Aquesta
informació és de gran interès
davant la davallada constant
de les espècies relacionades
amb els espais oberts (camps i
pastures) a tot Europa. El
finançament d’aquest
projecte es farà per
microfinançament col·lectiu
(crowdfunding), a través de la
web Goteo.org. // ARA
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