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El liró gris (Glis glis) és un petit rosegador arborícola que es distribueix per bona part dels boscos caducifolis del con-

tinent europeu. L’any 2008 es va iniciar un programa de seguiment del liró gris a Andorra utilitzant caixes-niu, que 

permet conèixer els requeriments ambientals i els paràmetres reproductius d’aquesta població. Fins ara s’ha detectat 

el liró gris en dues de les cinc localitats prospectades i en una s’hi ha observat reproducció.

The dormouse (Glis glis) is a small arboreal ro-

dent which is found in a large part of the de-

ciduous forests in the European continent. In 

2008 a programme was started to monitor the dormi-

ce in Andorra using box-nests which facilitate infor-

mation on the environmental requirements and the 

reproductive parameters of this population. Up until 

now, the dormouse has been observed in two of the 

fi ve prospected areas and in one of these, reproduc-

tion was noted. 

abstract

Le loir gris (Glis glis) est un petit rongeur arbori-

cole qui se distribue en grande partie dans les 

forêts à feuilles caduques du continent euro-

péen. L’année 2008 fut initié un programme de suivi 

du loir gris en Andorre en utilisant des caisses-nid, 

ce qui permet de connaître les demandes environne-

mentales et les paramètres reproductifs de cette po-

pulation. Jusqu’à présent le loir gris a été détecté en 

deux des cinq localités prospectées et en une on y a 

observé qu’il se reproduisait.

résumé
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Introducció

El liró gris (Glis glis) és un petit rosegador arbo-
rícola d’aspecte semblant al d’un esquirol, amb 
pelatge grisenc al dors i blanquinós al ventre, 
fet que, juntament amb la seva activitat noctur-
na, el diferencien clarament d’aquesta altra es-
pècie (de pelatge vermellós i activitat diürna). 
Té una mida a mig camí entre la dels ratolins 
i les rates i un pes que pot arribar als 250 g 
en els individus adults durant el període previ 
a la hibernació. El cap del liró gris no és pro-
minent, però hi destaquen els grans ulls negres 
envoltats d’un lleuger antifaç de pèl negre, unes 
orelles petites i arrodonides que sobresurten 
del pelatge, i uns bigotis ben llargs. La cua del 
liró gris és llarga i peluda i li serveix de balancí i 
de punt per aferrar-se quan es desplaça a salts 
pels arbres (foto 1). 

Distribució i requeriments 
ambientals

El liró gris es distribueix per bona part del con-
tinent europeu, des del nord ibèric fi ns al mar 
Caspi i des del sud de Grècia fi ns al sud de 
la península Escandinava. A primers del segle 
XX va ser introduït accidentalment a Anglater-
ra, on manté poblacions naturalitzades. A la 
península Ibèrica, els lirons grisos es poden 

trobar en tota mena de boscos caducifolis, 
associats principalment amb boscos madurs 
i ben conservats, on s’alimenten de fruites se-
ques (fages, avellanes, etc.). Crien (foto 2) en 
cavitats naturals dels arbres, però hivernen en 
cavitats sota terra i en bordes i construccions 
de muntanya. Les poblacions ibèriques es con-
sideren quasi amenaçades, en part a causa de 
la baixa disponibilitat de cavitats naturals com a 
conseqüència de l’explotació intensa del bosc 
fi ns a mitjan segle XX. La presència del liró gris 
al Principat d’Andorra és coneguda des d’antic, 
però va ser documentada científi cament per 
primer cop a fi nals de la dècada de 1980. No 
obstant això, ramaders i agricultors del país co-
neixen l’espècie per la seva associació amb les 
bordes, edifi cacions que els lirons utilitzen so-
bretot durant la hibernació. Al Pirineu es coneix 
també com a rata grilla.

El liró gris té una elevada dependència ener-
gètica de la fruita seca, fi ns al punt que els anys 
que n’hi ha poca no s’arriba a reproduir. Aquest 
fet és particularment problemàtic en boscos 
monoespecífi cs, on la dependència del liró dels 
fruits que produeix una sola espècie d’arbre és 
molt elevada. Els diferents estudis realitzats a 
Europa posen de manifest que, a les fagedes, 
els lirons no es reprodueixen anualment i que 
solament ho fan aquells anys en què hi ha una 
bona collita de fages. Sembla que els lirons te-

Foto 1. Liró gris (Glis glis). 
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nen adaptacions que regulen la reproducció 
de manera que només crien quan s’espera 
que la disponibilitat d’aliment sigui elevada en 
el moment en què les cries deixen el niu i en el 
període previ a la hibernació. La manera com 
són capaces de predir la collita és encara des-
coneguda, però es planteja la hipòtesi que els 
continguts elevats de proteïnes o substàncies 
secundàries en les fl ors o els brots els anys de 
bona collita podrien estimular el desenvolupa-
ment dels testicles en els mascles. Així doncs, 
aquesta teoria assumeix que la reproducció 
està associada a la inversió que fan els mascles 
i que hi ha fracàs reproductor quan els mascles 
no entren en activitat sexual.
 
Dormir massa, viure més

Un dels aspectes més sorprenents d’aquest 
petit mamífer és la seva capacitat per hiver-
nar. Dels rosegadors de la nostra fauna, so-
lament hivernen la rata cellarda, la marmota i 

el liró gris. Aquest aspecte de la seva biologia 
li permet passar l’època desfavorable de l’any 
(hivern) dormint, fet que li estalvia molta ener-
gia en alentir el seu metabolisme; abans, però, 
necessita trobar un refugi per estar a recer de 
les gelades i acumular reserves en forma de 
fruita seca (aglans, avellanes, etc.) al rebost. 
Durant el període previ a la hibernació (tar-
dor), els lirons cerquen menjar intensivament i 
acumulen reserves de greix que els permeten 
doblar el pes durant aquest període. Durant la 
hibernació perden la capacitat per regular la 
temperatura corporal, fet que comporta la ne-
cessitat de trobar un refugi que estigui sempre 
per sobre del punt de congelació. El son del 
liró gris pot durar fi ns a set mesos, si bé acos-
tuma a despertar-se en períodes especialment 
freds i quan hi ha una pèrdua important de 
reserves de greix. El desgast metabòlic dels 
lirons és menor que els dels altres rosegadors 
que no hibernen, un fet que els permet tenir 
una esperança de vida superior als vuit anys.

Foto 2. Cria de liró.
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De «delicatessen» gastronòmica a 
espècie amenaçada

La capacitat dels lirons per hivernar i acumular 
reserves de greix és coneguda des de molt antic. 
Durant l’imperi Romà se’ls considerava un menjar 
exquisit i se servien en els banquets dels senyors 
més adinerats. Com que no eren gaire abundants 
durant alguns períodes, els romans els criaven 
en captivitat en una mena de recipients de fang 
cuit anomenats glirariums. Els col·locaven dins 
d’aquests recipients amb abundant menjar i a les 
fosques, per tal de fer perdre la noció del temps als 
animals, que començaven a acumular greix a cau-
sa de l’escurçament artifi cial del fotoperíode. Sense 
anar tan lluny en el temps, avui dia encara es con-
sumeixen lirons en alguns països europeus, com 

Croàcia i Eslovènia, on es capturen amb paranys 
durant el període previ a la hibernació, i en algunes 
regions d’Itàlia, com a la Calàbria, encara es manté 
la tradició romana. Malgrat que es tracti d’un re-
curs de disponibilitat ocasional, la captura del liró 
gris es pot considerar una tradició fortament arre-
lada en els sectors més boscosos i muntanyosos 
d’Eslovènia i Croàcia. Fins i tot es considera que 
la carn del liró gris era l’única font de proteïnes de 
què disposaven els camperols de la regió fi ns fa 
relativament poc temps. Dels lirons s’aprofi tava tot 
el cos: la carn, que es podia fumar per consumir-la 
durant l’hivern; la pell, que s’utilitzava per fer bar-
rets com el del vestit típic eslovè, i el greix, per fer 
ungüents amb fi nalitats medicinals. Per donar idea 
de la gran densitat de lirons en certs anys, alguns 
caçadors podien capturar un miler d’individus per 
estació (entre el setembre i el novembre); després 
n’exportaven les pells, que generaven uns ingres-
sos excepcionals per a les minvades economies 
locals. Durant l’any 1999 es van capturar 33.000 
lirons a Croàcia.

Aquestes xifres posen de manifest que el liró 
gris pot ser molt abundant en algunes localitats 
durant uns anys concrets, fi ns al punt que en 

Foto 4. Situació de la caixa-niu un cop penjada a l’arbre.  Foto 6. Marcant un liró jove amb pírcing metàl.lic.             

 Foto 5. Marcant un liró adult amb un xip subcutani.             

Foto 3. Vista posterior de la caixa-niu. 
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alguns països pot provocar danys en planta-
cions d’arbres i conreus. No obstant això, en 
gran part d’Europa el liró gris es pot conside-
rar una espècie escassa, fet que s’associa amb 
una gestió forestal inadequada. D’una banda, 
la manca de cavitats adients per a la repro-
ducció, i, de l’altra, els conreus monoespecífi cs 
d’arbres, que poden comprometre la viabilitat 
de les poblacions de lirons en moltes contra-
des. La utilització de caixes-niu, juntament amb 
una gestió forestal que fomenti la biodiversitat 
vegetal (més espècies que produeixin més ali-
ments alternatius), són aspectes fonamentals 
per garantir la supervivència de les poblacions 
de liró gris en els boscos temperats de l’Europa 
occidental. 

El programa de seguiment del liró 
gris mitjançant caixes-niu a Cata-
lunya i Andorra

Els boscos andorrans van patir una explo-
tació intensa al llarg de dècades passades i 
aquest fet ha condicionat que la majoria es 
trobin actualment en fases primerenques de 
la successió forestal, amb arbres relativa-

ment joves. La formació de cavitats en els 
troncs està correlacionada amb l’edat dels 
arbres, i per tant els boscos d’arbres joves 
són deficitaris en cavitats, i consegüentment, 
en refugis per als petits mamífers forestals. 
La col·locació de caixes-niu (fotos 3 i 4) 
permet contrarestar aquest dèficit i alhora 
facilita l’estudi de la biologia i l’ecologia de 
les poblacions de rosegadors arborícoles 
com el liró gris (fotos 5 i 6).

Tenint en compte això, l’any 2004 es va ini-
ciar un programa de col·locació i seguiment 
de caixes-niu al Parc Natural del Montnegre 
i el Corredor (Barcelona) per al qual es van 
seleccionar determinats sectors favorables a 
la presència del liró gris (boscos caducifolis). 
D’aleshores ençà, el programa ha anat incor-
porant noves localitats i en l’actualitat s’han 
col·locat 133 caixes-niu en 22 localitats dife-
rents situades en quatre parcs naturals gestio-
nats per la Diputació de Barcelona. 

A Andorra es va iniciar la col·locació de caixes 
la primavera de l’any 2008, amb cinc localitats 
diferents. Enguany s’hi incorporen dues noves 

Foto 8. Cries de liró.
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localitats i s’espera que aquest programa es 
pugui consolidar en bona part del territori. 

La revisió de les caixes-niu (foto 7) realitzada a 
fi nals de l’estiu a les cinc localitats andorranes va 
permetre detectar dues localitats amb presèn-
cia d’individus de liró gris, el Serrat i Sispony. 
No obstant això, solament es va trobar activitat 
reproductora al Serrat, amb la troballa de tres 
femelles adultes de liró gris i dos nius amb cries 
(foto 8). A Sispony es van trobar dos mascles 
adults en sengles caixes i una femella subadul-
ta. La taxa d’ocupació total de caixes-niu (tenint 
en compte evidències directes i indirectes) al 

Serrat va ser del 83,3% (5 caixes ocupades 
de 6), mentre que a Sispony va ser del 50% (3 
caixes ocupades de 6). A les altres tres locali-
tats no es va trobar cap evidència d’activitat del 
liró gris a les caixes-niu. La caracterització am-
biental de les localitats on s’han situat les caixes 
ha permès extreure algunes conclusions sobre 
els condicionants que poden determinar la 
presència del liró gris als boscos andorrans du-
rant el 2008. Així doncs, hem comprovat que 
els lirons s’han trobat principalment en caixes 
envoltades d’avellaners, mentre que en cap cas 
se n’han trobat en caixes envoltades de roures. 
La producció d’aglans té una gran variabilitat 
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Foto 7. Revisant les caixes al Serrat. 
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Foto 9. Liró a la caixa.   
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Foto 10. Caixa amb aglans i fulles aportades pels lirons. 

            

interanual i, el 2008, els aglans dels roures an-
dorrans no van arribar a madurar. Així doncs, 
els lirons solament van ocupar les localitats 
amb presència d’avellaners, que produeixen 
fruits anualment. També s’ha observat que els 
lirons utilitzen les mateixes fulles dels arbres on 
situen el niu per condicionar-lo i que no pugen 
materials des del terra; així, quan les caixes 
s’han situat en roures o en bedolls, aquestes 
són les fulles que s’hi troben. L’excepció es 
dóna quan la caixa s’ha situat sobre pi negre, 
ja que els lirons acumulen els líquens epífi ts que 
solen cobrir les escorces d’aquests arbres (fo-
tos 9 i 10).
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