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Els lirons grisos
(Glis glis) del Montnegre:
un valor natural a conservar
Lídia Freixas. Museu de Ciències Naturals de Granollers
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El massís del Montnegre esdevé
el punt més elevat de tota la serralada litoral. Tot i la seva situació mediterrània, les influències
eurosiberianes que es manifesten en els racons més elevats
i obacs del massís permeten
acollir la població de liró gris
més meridional i aïllada de la
península Ibèrica. La instal·lació

de caixes niu específiques en
aquest espai des de fa més
d’una dècada, faciliten la reproducció de l’espècie i al mateix
temps permet, als investigadors
i gestors d’aquest espai, aprofundir en el coneixement d’un
petit mamífer molt peculiar i en
la conservació de la seva població reducte.

Els lirons
grisos són animals
especialistes del
bosc caducifoli
i perfectament
adaptats a la vida
arborícola.

Petit mamífer d’aspecte curiós
De tots els lirons existents en l’actualitat,
el liró gris és l’única espècie dins el gènere Glis i, juntament amb la rata cellarda
(Eliomys quercinus), esdevenen les dues
úniques espècies de liró que podem trobar
als boscos catalans.
Presenta un pelatge força dens i suau de color gris al dors que delimita amb el blanc a
tota la zona ventral. Els seus ulls grossos i
de color negre estan envoltats per un petit
antifaç circular de pèls més foscos, quasi ne-

gres, que visualment semblen fer l’ull encara
més gros. La seva particular cua pot arribar a
mesurar 15 cm de llarg i està recoberta d’uns
pèls força llargs i espessos de color gris.
Els lirons grisos són mamífers de petites dimensions, entre els 14-20 cm de longitud
(cos) i de 70 a 200 grams de pes (variable
segons l’edat i l’època de l’any). Així doncs,
s’inclouen en el grup dels petits mamífers,
acompanyats per altres espècies de rosegadors i insectívors, els quals es caracteritzen
principalment per la seva mida reduïda.
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Posició que
adopten els
individus de liró
gris a l’hora
d’hibernar.

El liró gris presenta un aspecte curiós a mig camí
entre una rata i un esquirol, i per aquest motiu també
rep el nom de rata esquirolera.
Dormir per sobreviure
El liró gris és un animal poc conegut a casa
nostra, però qui més qui menys coneix la seva
fama de dormilega. Dormir és la seva estratègia per a sobreviure a les situacions ambientals desfavorables i a la manca de recursos
alimentaris. Aquest fet fa que tingui una esperança de vida molt superior a la d’altres petits
mamífers, fins a 9 anys.
Durant el dia els lirons dormen dins els seus
refugis (torpor diària), ja que són animals nocturns i la seva activitat comença al crepuscle,
quan el sol desapareix.
L’hivern es converteix en l’estació més desfavorable de l’any a causa de la manca de recursos
alimentaris i les dures condicions meteorològiques. Aquest fet és ben evident en el bosc caducifoli del Montnegre, on amb la pèrdua d’hores
de llum i el descens de les temperatures, els arbres van perdent la seva activitat, deixant anar
totes les fulles i quedant ben despullats. La forta
especialització del liró gris per aquest hàbitat,
fa que s’adapti a aquest fet i es posi a hibernar.
La durada de la hibernació és variable segons
les condicions climàtiques anuals i la zona on
habiten, varia de 6 a 8 mesos aproximadament.
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Al Montnegre, la influència del clima mediterrani permet allargar el període d’activitat d’aquest
animal, retardant l’inici de la hibernació fins ben
entrat el mes de desembre, ja que l’arribada del
fred és més tardana que en latituds més septentrionals, on pràcticament a mitjan octubre ja
està hibernant.

De la freda Rússia als boscos
mediterranis
El liró gris és una espècie europea que es troba pràcticament en la totalitat del continent,
des de la frontera entre Rússia i Kazakhstan,
fins al nord de la península Ibèrica, passant de
latituds escandinaves fins al Mediterrani, on
ocupa nombroses illes com Còrsega, Sicília,
Sardenya, Creta i Corfú. A Anglaterra, habita
una petita població des de principis del segle
XX, quan va ser introduït. A la península Ibèrica aquesta espècie ocupa la franja nord, des
de Catalunya fins a Galícia.
El liró gris és un especialista dels boscos caducifolis amb espècies arbòries dominants com
el faig, el roure o el castanyer, les quals poden
estar acompanyades d’altres espècies com el
freixe, l’avellaner, la blada, etc.
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El liró gris, a diferència d’altres espècies, no
construeix nius a la intempèrie, sinó que necessita l’abric de les cavitats naturals que es
formen als arbres per a fer-hi el seu refugi
o lloc de cria. La intensa gestió forestal que
han sofert els nostres boscos durant anys i
que han tendit a eliminar els arbres més vells,
morts i retorçats per deixar pas als peus més
joves i rectes amb un major potencial per a la
indústria fustera, ens ha deixat uns boscos en
un estat molt primari, amb poques possibilitats
d’oferir cavitats naturals i, conseqüentment,
poc útils per al liró gris i altres espècies forestals que necessiten aquest recurs per viure.
El liró gris és vegetarià, amb preferència pels
fruits secs (aglans, fages, avellanes, etc.), pel
seu alt valor calòric i energètic. Tot i així, en
absència d’aquests pot alimentar-se de brots
tendres, fulles, fruits vermells i, ocasionalment,

És un dels pocs animals
present en els nostres boscos capaç de
realitzar els tres tipus de son: la torpor
diària, l’estivació i la hibernació.

obtenir proteïna animal d’ous o polls d’ocell
que troba escorcollant algun niu. És tal la seva
dependència dels fruits secs que en anys en
què la disponibilitat d’aquests fruits és baixa
inhibeix la seva reproducció. Aquest és el motiu principal que fa que aquest rosegador presenti una gran variació interanual i espacial en
la reproducció.

i animals de característiques més septentrionals. El liró gris n’és un clar exemple, ja que tot
i ser una espècie adaptada a ambients més
del centre d’Europa, troba en el Montnegre
els requeriments essencials per a desenvolupar-se.
És en un entorn reduït al voltant dels cims
més alts com el Turó Gros o el Turó d’en

La població de liró gris més
meridional de la península Ibèrica
A Catalunya, l’espècie es distribueix pel Pirineu,
el Prepirineu i la regió oriental humida, seguint
els dominis dels boscos caducifolis, i limita la
seva distribució al sud amb la serralada Litoral,
concretament el massís del Montnegre.
La proximitat d’aquest massís al mar el fan un
massís mediterrani, però alhora, la seva altitud i orientació nord-sud li proporciona unes
peculiaritats bioclimàtiques que han permès
l’establiment d’algunes comunitats vegetals

Niu de
liró gris amb les
seves cries de
dues setmanes
de vida.
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Vives (766 msnm), i davallant per les fondalades més obagues i humides del vessant
vallesà, on es manifesta el caràcter més eurosiberià de la muntanya. En aquestes zones
la vegetació mediterrània és substituïda per
arbres com el roure africà (Quercus canariensis), el roure de fulla gran (Quercus petraea),
els grèvols (Ilex aquifolium), els avellaners
(Corylus avellana) i els castanyers (Castanea
sativa) procedents de plantacions ancestrals.
També trobem puntualment alguns peus de
faig (Fagus sylvatica) concentrats en un autèntic relicte. És en la protecció d’aquestes taques
caducifòlies, on sobreviu la petita població de
liró gris més meridional de la península Ibèrica.

Aquest petit rosegador
necessita els boscos madurs i
ben conservats on troba cavitats
naturals i aliment disponible.
En aquestes poblacions més mediterrànies,
els lirons no ocupen les caixes de manera clara fins a mitjan juliol, on a diferència d’altres
poblacions del centre d’Europa, ho fan a mitjan maig. També s’ha detectat que el període d’aparellament i reproducció del liró gris
al Montnegre és més ampli i tardà que el de
poblacions de més al nord. En aquest massís
les femelles es reprodueixen de mitjana pels
volts del 27 de setembre, ben bé 15 dies més
Caixa niu
específica per
al seguiment de
l’espècie a la
zona d’estudi del
Montnegre.
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tard que al Montseny. Sembla, doncs, que la
situació geogràfica d’aquesta població i la influència del clima mediterrani permeten al liró
gris tenir un marge de temps més ampli per a
la reproducció, a diferència de les poblacions
més pirinenques i septentrionals establertes a
més alçada, on l’hivern és més precoç.
Al Montnegre, tot i que el nombre de cries per
camada està dintre de la mitjana europea (4-6
cries/camada), les femelles tenen de mitjana 6
cries per part, una cria més que al Montseny.
Pel que fa a les cries, sembla també que hi ha
una certa desviació de la sex ratio, un fet que
pot ser produït per diversos motius (condició
materna, competències, qualitat de l’hàbitat,
etc.). Encara és aviat per afirmar-ne les causes concretes, però veiem que de moment al
Montnegre les mares tendeixen a produir més
mascles que femelles.
Generalment, els lirons tenen una camada a
l’any. Al Montnegre, s’aparellen entre finals de
juliol i agost i al cap d’un mes de gestació les
femelles pareixen. Les mares protegiran les
seves cries d’una manera sorprenent; fins i tot,
per tal de garantir la supervivència i el desenvolupament, les femelles emparentades poden
agrupar-se en un mateix niu i compartir la camada, un fet insòlit per a un rosegador.

Les caixes niu: eina d’estudi
indispensable
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La peculiar població de liró gris del Montnegre
presenta algunes diferències respecte de les poblacions
veïnes i les més septentrionals.
Les primeres cites de liró gris al massís daten dels anys 1976 i 1985, fetes per Joaquim
Gosàlbez en dos punts diferents del massís.
Posteriorment, l’equip del Museu de Ciències
Naturals de Granollers obté una nova citació
de l’espècie mitjançant l’anàlisi de la dieta
de la geneta (Genetta genetta). A principis
del 2000, les troballes de liró gris en caixes
niu per a ocells instal·lades al Montseny van
permetre conèixer com aquest animal ocupava fàcilment aquestes estructures artificials,
adoptant-les com a refugi i/o niu de cria. Per
la seva vida arborícola, l’estudi i la captura del
liró gris mitjançant els mètodes tradicionals
de trampeig a terra (trampes Sherman/Longworth) no dóna massa bons resultats, ja que
l’esforç que s’ha d’invertir és molt gran pels
resultats i les captures aconseguides.
Així doncs, després d’observar que aquest
rosegador ocupava les caixes niu d’ocells
per a refugiar-se o reproduir-se, es va optar per monitoritzar i seguir les poblacions
catalanes d’aquest animal mitjançant caixes
específiques.
Les caixes utilitzades van ser prèviament
dissenyades per l’equip del Museu de Ciències Naturals de Granollers, amb la finalitat
d’aconseguir una estructura còmoda i segura
per a l’espècie ocupant. A diferència d’altres
caixes niu, aquestes presenten l’orifici
d’entrada a la part interior de la caixa que
toca al tronc de l’arbre. D’aquesta manera
s’aconsegueix una caixa més segura enfront
dels depredadors.
Malgrat que les caixes esdevenen una eina
imprescindible per estudiar els animals mancats de cavitats naturals, no hem d’oblidar
que són unes estructures artificials i, tot i
que a curt termini ajuden a la reproducció
de les espècies en una situació compromesa per la manca d’un recurs natural, no han
d’esdevenir a la llarga una mesura de gestió
per assegurar-ne la conservació.

La col·locació de caixes niu
permet contrarestar el dèficit
en cavitats naturals dels boscos
i facilita l’estudi de les espècies
arborícoles com el liró gris.
Resultats molt positius d’un
seguiment pioner a la península
Ibèrica
La gran manca d’estudis i la gran desconeixença que envoltava aquesta espècie al nostre país és el que va motivar l’equip del Museu
de Ciències Naturals de Granollers, juntament
amb el suport de la Diputació de Barcelona,
a iniciar, l’any 2004, el primer seguiment específic de liró gris a Catalunya, concretament
al massís del Montnegre. En aquell moment
s’instal·laren un seguit de línies formades per
6 caixes niu cadascuna. El resultat d’aquell pri-

Inspecció de
les caixes niu.
Metodologia que
ens permet capturar
aquest rosegador
arborícola.
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mer seguiment va ser tan favorable que a partir
del 2007 es començà a estendre en altres espais de la Diputació de Barcelona: el Montseny
i les Guilleries. Entre els tres espais naturals,
s’ha arribat a disposar de 20 localitats d’estudi
i un total de 120 caixes niu, amb la finalitat de
conèixer millor l’espècie i la seva distribució
en aquestes zones. A més, el mètode d’estudi
s’ha estès per altres espais naturals d’Andorra,
el País Basc i Galícia.
Després de 8 anys d’estudi al Montnegre, l’any
2012 es va decidir reorganitzar la ubicació de
les caixes niu per a focalitzar esforços i recursos en una zona concreta del massís, la carena del Turó Gros i el seu entorn més pro-

L’èxit d’aquest seguiment
ha de servir de base per establir
un programa de monitoratge
en l’àmbit de distribució del liró
gris a la península Ibèrica.
per. Al llarg de la carena es van instal·lar tres
parcel·les de 20 caixes niu cadascuna. Cada
parcel·la cobreix aproximadament una hectàrea de roureda. Aquest nou disseny en una
zona on es coneix la presència i reproducció
de l’espècie, ens permet augmentar el nombre
de revisions al llarg de l’any, per tal d’obtenir
un major nombre de captures i de dades que
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ens permetin aprofundir amb robustesa sobre
la biologia d’aquesta espècie i la dinàmica
d’aquesta població tan peculiar. Aquest estudi es desenvolupa paral·lelament al Montseny,
amb el mateix disseny de mostreig, per poder
obtenir informació comparable entre poblacions. A banda del seguiment de les caixes niu,
es realitza en ambdós espais naturals un seguiment simultani de la fenologia arbòria i de la
producció de llavors, un fet que ens permetrà
relacionar les diferents variables amb l’activitat
del liró gris al llarg del temps.
Les múltiples revisions de les caixes niu al llarg
del temps i durant el període actiu de l’animal,
ens han servit per a localitzar l’espècie, conèixer els seus períodes fenològics i extreure una
informació imprescindible per poder aclarir aspectes diversos i confusos de la seva biologia
i comportament al massís. També ens permeten conèixer les peculiaritats d’aquesta petita
població reducte que habita al Montnegre i les
seves diferències amb altres poblacions catalanes i/o europees.
Paral·lelament a la recerca científica, aquest
projecte ens serveix per donar a conèixer i
apropar a la ciutadania una espècie poc abundant i difícil d’observar en els nostres boscos.
Aquest fet serveix perquè tant grans com petits
coneguin aquest animal de ben a prop i la seva
problemàtica al massís.
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Un valor natural a conservar
L’explotació forestal de la roureda del massís
del Montnegre és força intensa i majoritàriament es porta a terme en terrenys de titularitat
privada. Per aquest motiu, el control de la gestió
de les masses forestals en aquest espai té una
gran importància, ja que ens ajuda a mantenir el
poc hàbitat potencial que queda per a aquesta
espècie en les millors condicions possibles.
En aquest context, per tal de preservar rodals
de roureda i especialment en les estacions de
caixes-refugi de seguiment de liró gris ja establertes, des del Parc s’han impulsat tres accions de conservació en funció de la casuística
de les finques: 1) subvenció per no aprofitament durant 20 anys en el cas d’una finca amb
Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF);
2) conveni de no aprofitament per 20 anys
quan la finca no té PTGMF; i 3) plantejament
sobre el terreny d’una tallada que garanteixi la
continuïtat de capçada i la presència d’arbres
de diàmetre gran.
Així doncs, la pressió que ha provocat durant
anys l’activitat forestal afegeix problemàtica a
una espècie amb un caràcter poc dispersant,
que prefereix esperar que els temps millorin
abans de desplaçar-se gaires quilòmetres arriscant la vida. Si a tot això li sumem l’aïllament
geogràfic de la població envers les poblacions

veïnes del Montseny, fa que sigui mínima o
inexistent la possibilitat d’un flux genètic entre
individus de diferents poblacions que permeti
augmentar la plasticitat d’aquesta població i la
capacitat d’adaptació envers qualsevol pertorbació sobtada o canvi ambiental. Així doncs,
pensem que els lirons del Montnegre tenen un
futur incert enfront d’un canvi climàtic ja present en els nostres ecosistemes.
De cara al futur, pensem que és interessant
continuar amb aquesta línia d’estudi per seguir
caracteritzant aquesta població i poder, així,
aconseguir més eines i informació que ens permetin conservar-la i gestionar-la correctament.
Per aquest motiu, és imprescindible trobar finançament per poder incorporar a curt termini
noves tècniques d’estudi com l’anàlisi genètica i el radioseguiment, a banda de mantenir
el control de les caixes niu. Aquestes tecnologies ens permetrien aclarir molts dels dubtes
que encara se’ns presenten i que són bàsics
per encarar la gestió i millorar la conservació
de l’espècie al Parc, com per exemple conèixer l’endogàmia que pot estar patint aquesta
població, saber quins altres hàbitats utilitzen
aquests animals i en quin moment ho fan (castanyedes, bosc de ribera, alzinar) i saber cap
a quines zones es dispersen per buscar nous
territoris.

Els lirons grisos del
Montnegre sobreviuen al
límit de la seva distribució,
en àrees petites i
fragmentades de bosc
caducifoli.
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