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Resum

Es presenten els resultats del programa de seguiment
de l’ocupació de caixes niu pel liró gris al Montseny.
Aquest programa va ser iniciat l’any 2007 amb la
diposició de 20 caixes niu especialment dissenyades
per a petits mamífers arborícoles. L’any 2007 la taxa
d’ocupació va ser d’un 20% (4/20) i el 2008 va aug-
mentar fins el 50% (10/20). Respecte a nius de cria,
podem dir que en ambdós anys, de les cinc caixes
col·locades a Sant Marçal, només dues han estat uti-
litzades per criar, amb una mitjana de 5,5 cries per
niu el 2007 i de 7,5 cries per niu el 2008. El liró gris
sol ocupar les caixes a les acaballes d’estiu per criar
i les abandonen al final de tardor, moment en el qual
els individus es dispersen per buscar un lloc per
hivernar.
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Resumen

Datos sobre el seguimiento del lirón gris (Glis
glis) en el Montseny. Primeros registros de
actividad nocturna
Se presentan los resultados del programa de segui-
miento del lirón gris mediante cajas nido en el
Montseny. Este programa fue iniciado el año 2007
con la colocación de 20 cajas nido especialmente
diseñadas para pequeños mamíferos arborícolas. En
el año 2007 la tasa de ocupación fue de un 20%
(4/20) y en 2008 aumentó hasta el 50% (10/20). Con
respecto a nidos de cría, podemos decir que en
ambos años, de las cinco cajas colocadas en Sant
Marçal, sólo dos han sido utilizadas para criar, con
una media de 5,5 crías por nido en 2007 y de 7,5
crías por nido en 2008. El lirón gris suele ocupar las
cajas a finales de verano para criar y las abandona a
finales de otoño.
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Introducció

El liró gris (Glis glis) és un rosegador arborícola que
es troba en tota mena de boscos caducifolis del
sector nord de la península ibèrica. La seva pre-
sència s’acostuma a associar amb boscos madurs
i ben conservats, on s’alimenta de fruita seca
(fages, avellanes, etc.) i hiberna en cavitats natu-
rals dels arbres o al terra (Castién, 2002). Les
poblacions ibèriques es consideren quasi amena-
çades (Castién, 2002), en part per la baixa dispo-
nibilitat de cavitats naturals com a conseqüència
de l’explotació intensa dels boscos fins mitjan
segle XX.

Els boscos catalans han sofert una explotació
intensa al llarg de dècades passades (Camprodon,
2003), i aquest fet ha condicionat que la majoria
de boscos es trobin actualment en fases primeren-
ques de la successió forestal, amb arbres relativa-
ment joves. La formació de cavitats als troncs es
troba correlacionada amb l’edat dels arbres (Cam-
prodon, 2003), de manera que els boscos d’arbres
joves són deficitaris en cavitats, i consegüent-
ment, en refugis per als petits mamífers forestals.

La col·locació de caixes niu permet contrares-
tar el dèficit en cavitats dels boscos i facilita l’estudi
de la biologia i l’ecologia de les poblacions de
rosegadors arborícoles com el liró gris (Juskaitis,
2000; Schlund et al., 2002; Burgess et al., 2003;
Krystufek et al., 2003).

La presència del liró gris al Montseny ja era
coneguda a les primeries del segle XX, quan va ser
citada per Cabrera (1908) a Sant Esteve de
Palautordera (Arrizabalaga et al., 1986). Posterior-
ment, se n’han obtingut noves localitats mitjan-
çant el trampeig en viu i l’anàlisi de la dieta de la
geneta (Arrizabalaga et al., 1986), la qual cosa ha
permès confirmar que aquesta espècie es troba
àmpliament distribuïda al Montseny. D’altra
banda, recentment la revisió de caixes niu per a
ocells ha permès comprovar que els lirons accep-
ten de molt bon grat aquestes caixes per criar
(Camprodon et al., 2007). Després del programa
de col·locació i seguiment de caixes niu endegat
al Montnegre l’any 2004 —on es va confirmar la
gran utilitat que tenen aquestes caixes per conèi-
xer aspectes diversos de la biologia i l’ecologia
dels lirons i per potenciar-ne la reproducció—, es
va decidir iniciar paral·lelament el mateix progra-
ma l’any 2007 al Montseny i el 2008 a les Guille-
ries i el principat d’Andorra. A més a més, amb
la incorporació de noves tècniques, com, per

exemple, la monitorització de les caixes niu mit-
jançant càmeres de videovigilància nocturna,
podem obtenir dades complementàries i imatges
reals d’una espècie poc estudiada i força desco-
neguda. Així doncs, tota la informació que s’està
recollint contribuirà a la conservació de les pobla-
cions de liró gris més meridionals de la penínsu-
la ibèrica.

En aquest treball donem a conèixer els resul-
tats del programa de seguiment de caixes niu per
a petits mamífers arborícoles iniciat l’any 2007 al
Parc Natural del Montseny.

Material i mètodes

A l’inici de l’any 2007 (13-03-2007) es van dis-
posar vint caixes de fusta (quatre grups de cinc)
especials per a petits mamífers arborícoles a
quatre sectors del Montseny coberts per arbres
caducifolis (rouredes, fagedes, castanyedes i
avellanedes). Aquestes caixes es van fixar als
arbres mitjançant filferro subjecte al tronc per
dos claus, a una alçada aproximada de tres
metres (la part superior de la caixa es pot obrir
per tal de facilitar la inspecció del seu contingut).
La situació de cada caixa es va marcar amb l’ajut
d’un GPS. Aquestes caixes, que vam dissenyar
nosaltres mateixos, tenen el forat d’entrada a la
banda del tronc a fi d’evitar una ocupació exces-
siva per part dels ocells. Les caixes han estat
construïdes pel fuster que fa les feines del parc
i han estat subvencionades per la Diputació de
Barcelona.

Les revisions de les caixes es van realitzar
durant els mesos de setembre i octubre, coincidint
amb el període de reproducció de l’espècie. Els
exemplars es van capturar i marcar amb transpon-
ders per tal de facilitar-ne la posterior localització.
Es van col·locar els individus en bosses de tela per
pesar-los (pesola), sexar-los i determinar-ne la con-
dició reproductiva. Posteriorment, se’ls va marcar
amb una grapa numerada a l’orella (ear-tagg,
National Band and Tag Co., USA) i es van retor-
nar a la caixa. Es van dipositar les cries en una
bossa de tela i es van pesar i sexar. La data de nai-
xement es va calcular tenint en compte que la
taxa mitjana de creixement de les cries és d’1,9
g/dia i assumint que en néixer pesen 1,5 grams
(Burgess et al., 2003; Langer, 2002).

La taxa d’ocupació de caixes es va calcular
mitjançant el percentatge d’ocupació (Juskaitis,
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2000), comptant els signes o evidències d’ocupa-
ció tant directes (exemplars) com indirectes (nius
de fullaraca, excrements).

Per a la realització de la prova pilot respecte de
la monitorització de les caixes niu mitjançant càme-
res de videovigilància nocturna, vam escollir una
caixa on hi hagués niu de cria —en aquest cas,
una caixa de la localitat de Sant Marçal— i vam
col·locar-hi al davant una càmera Sony IP varifo-
cal, de resolució 520 línies, que va estar gravant
tota la nit. Des de l’alberg de recerca del Puig (on
estàvem allotjats), mitjançant el portàtil amb con-
nexió wi-fi vam poder veure i enregistrar en direc-
te el que passava en cada moment.

Resultats

Durant la revisió realitzada el setembre de l’any
2007, solament es va detectar la presència de liró
gris en una de les quatre localitats: la font Bona
de Sant Marçal. En aquesta localitat es va trobar
una taxa d’ocupació del 80% de les caixes (4/5),
un fet que evidencia la necessitat de cavitats arti-
ficials i la rapidesa amb què les ocupen els lirons.
Dues de les caixes estaven ocupades per feme-
lles amb cries i les altres dues, per mascles
adults. L’any 2008, el nombre de localitats ocu-
pades va augmentar, ja que a més de Sant Mar-
çal, on la taxa d’ocupació va ser del 100% (5/5),
també es van detectar evidències d’ocupació
(nius fullaraca i excrements) en caixes del pla de
l’Espinal, amb un 40% (2/5), i al Puig, amb una
taxa del 80% (4/5). Tanmateix, l’any 2008 la taxa
de cria es continuava centrant a la localitat de
Sant Marçal, on de les cinc caixes ocupades
se’n van utilitzar només dues per criar. La mitja-
na de cries per niu va ser de 5,5 l’any 2007 i 7,5
l’any 2008.

Les poblacions de liró gris del Montseny que es
troben a una major altitud presenten el seu perío-
de de naixement una setmana abans que les
poblacions del Montnegre, de menys alçada.

Respecte de l’organització social i el compor-
tament d’aquest petit glírid, podem afirmar que
presenta principalment els patrons màxims
d’activitat durant el crepuscle i la nit, que pos-
seeix una gran agilitat per moure’s per les bran-
ques dels arbres on viu i que en el moment del
part les femelles poden agrupar-se i dur a terme,
d’aquesta manera, parts compartits i intercan-
vi de cries.

Discussió

Els petits mamífers arborícoles, com el liró gris,
són difícilment capturables mitjançant els mèto-
des tradicionals de trampeig pel fet que rares
vegades es desplacen pel terra (Jurczyszyn, 1995).
Malgrat l’existència d’altres mètodes de cens (per
exemple, compteig de crits —Jurczyszyn, 1995—
i captures en tubs de plàstic —Burgess et al.,
2003—), el seguiment de l’ocupació de caixes niu
ha estat l’opció més utilitzada per estudiar la dinà-
mica de la població i la reproducció del liró gris a
Europa (Juskaitis, 2000; Schlund et al., 2002; Bur-
gess et al., 2003; Krystufek et al., 2003). Aquest
mètode, iniciat l’any 2004 al Montnegre i, poste-
riorment, el 2007 al Montseny, està donant uns
resultats altament satisfactoris.

En general, la distribució de les poblacions de
liró gris sembla mostrar una gran variació espacial
(entre localitats) i temporal (variació interanual en
una mateixa localitat). A Catalunya, la freqüència
màxima d’ocupació de caixes per individus adults
se situa en el 25% al Montnegre-Corredor (en
períodes previs a la reproducció), en el 42% a la
fageda de la Grevolosa (Camprodon et al., 2007)
i en un 50% l’any 2008 al Montseny en plena
reproducció. A Europa s’han documentat taxes
d’ocupació de caixes niu molt elevades (fins al
80% a Croàcia —Turtovic et al., 1996 dins Krystu-
fek et al., 2003—) i grans variacions interanuals en
la taxa d’ocupació en una mateixa localitat (Krystu-
fek et al., 2003). Les diferències en la taxa
d’ocupació entre anys són generalment atribuï-
des a canvis en l’èxit reproductor (Burgess et al.,
2003; Krystufek et al., 2003), que es troba estre-
tament lligat a la collita de fruita seca de l’hivern
anterior (fages, glans —Schlund et al., 2002—).

El període d’ocupació de les caixes sembla
endarrerir-se a l’àrea d’estudi amb relació a
l’Europa central. Així doncs, al Montnegre-Corre-
dor, els primers individus ocupen les caixes el juliol,
mentre que els individus de poblacions més sep-
tentrionals ho fan al final de maig o al principi de
juny (Juskaitis, 1999; Schlund et al., 2002). De
manera equivalent, l’ocupació de les caixes fina-
litza l’octubre a l’Europa central i s’allarga fins al
final de novembre als nostres boscos.

Sembla que les caixes no s’utilitzen per hiber-
nar —un fet ja conegut en la literatura científica i
que ha pogut ser corroborat al Montseny—, ja
que al final de la tardor, quan les cries i els adults
han assolit les reserves necessàries per passar
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l’hivern, es dispersen i busquen un nou refugi, ja
sigui en una cavitat natural (arbres o al terra), en
murs de pedra o en edificacions, on la tempera-
tura es mantingui poc variable i puguin hibernar.

Els naixements es produeixen una mica més
aviat a la zona d’estudi del Montseny (a final
d’agost —Arrizabalaga et al., 2008—) i a l’Europa
central (agost: Anglaterra —Burgess et al., 2003—
i Eslovènia —Krystufek et al., 2003—) respecte del
Montnegre (mitjan setembre), segurament per una
adaptació del cicle biològic d’aquesta espècie a les
condicions ambientals degudes a l’alçada. Per
tant, les poblacions establertes a menys alçada
presenten un període de naixement més tardà (ja
que el fred arriba més tard) que poblacions que
habiten en zones de més altitud respecte del nivell
del mar.

Un dels punts destacables d’aquest treball és
la monitorització de les caixes niu mitjançant càme-
res de videovigilància nocturna per tal de captar
imatges d’una espècie molt difícil d’observar de
manera salvatge i també amb la finalitat d’obtenir
informació per poder establir patrons d’activitat i
de comportament sobre aquest glírid poc conegut.

La població de liró gris present al massís del
Montseny seria la més pròxima (a uns deu quilò-
metres en línia recta) a la població del Montnegre,
la qual es troba virtualment aïllada, i si tenim en
compte el retrocés observat als boscos caducifo-
lis del Montnegre els darrers anys (si es compara
en els mapes d’usos del sòl dels anys 1987 i
2002), aquesta població més meridional de la
península ibèrica apunta a un futur preocupant.

L’única possibilitat de connexió entre aquestes
dues poblacions seria a través dels boscos cadu-
cifolis de ribera de la Tordera i els seus afluents, tot
i que la possible connectivitat ecològica de les
poblacions de liró gris via boscos de ribera de la
conca de la Tordera s’hauria d’investigar en un
futur proper. Així doncs, la protecció de l’espai flu-
vial de la Tordera és indispensable per mantenir
una mínima possibilitat de connexió entre aquests
dos grans espais naturals, ja que és l’únic sector
de la conca que encara ofereix boscos de ribera
relativament ben conservats (Torre et al., 2008).
Malgrat tot, les dades disponibles recollides fins ara
(poc nombroses i molt agregades) suggereixen que
la població de liró gris del Montnegre seria especial-
ment vulnerable davant el canvi ambiental global
(canvi climàtic i d’usos del sòl, Boada, 2001) segui-
da de la del Montseny. Les poblacions ibèriques
d’aquesta espècie es cataloguen com a «gairebé

amenaçades» (Castién, 2002), la qual cosa dóna
encara més rellevància al seguiment de les pobla-
cions situades al límit més meridional de distribució,
com serien les poblacions presents al Montseny i al
Montnegre.

Així doncs, creiem que els propers anys serà del
tot necessari aprofundir el coneixement d’aquesta
interessant espècie, mantenint i estenent el segui-
ment en curs a altres sectors i utilitzant altres tèc-
niques complementàries, com ara el radiosegui-
ment, que ens permetin conèixer amb més detall
les peculiaritats de la biologia i ecologia de la
població de liró gris als nostres boscos. Un dels
aspectes principals que cal investigar és el possi-
ble paper dels boscos de ribera com a connectors
ecològics per al liró gris i per a altres poblacions
de petits mamífers de requeriments eurosiberians.

A més a més, la utilització de caixes niu no
s’ha de veure com una mesura per garantir la con-
servació d’aquest petit rosegador, sinó com una
alternativa a curt termini per a la seva conserva-
ció en àrees que, com en el cas de Catalunya, a
causa de la forta explotació forestal, presenten
una mancança d’arbres vells, els quals, gràcies a
les seves cavitats, són necessaris per poder aco-
llir aquesta espècie. Per tant, amb una política
forestal encaminada a la conservació de boscos
madurs n’hi hauria prou per conservar aquesta i
altres espècies que necessiten les cavitats natu-
rals per viure.

Agraïments
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