
         

 

 

 

 

Granollers, 13 de maig de 2019. – Lídia Freixas i Silvia Míguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2016 es va triar la localitat d’estudi situada a una fageda de Vilanova de Sau per 

canviar la línia inicial de 6 caixes niu per una parcel·la d’una hectària que conté 20 caixes 

niu. Els tres motius principals que van motivar als/les investigadors/es a realitzar aquest 

canvi van ser els següents: es tracta d’un hàbitat potencialment favorable per al liró gris, 

per ser un bosc madur que es troba en molt bon estat de conservació i en el qual ja 

s’havien trobat alguns individus en anys anteriors; des del 2015 gaudeix d’un acord de 

custòdia del territori (Programa Sèlvans d’Acciónatura) que protegirà aquesta fageda de 

plans de gestió forestal1 i, per últim, el canvi pretenia equiparar la metodologia d’estudi 

del liró gris a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona amb el que es duu a terme en 

altres espais naturals, com per exemple el cas del Parc Natural del Montseny i del Parc del 

Montnegre, on l’any 2012 ja es va procedir a efectuar aquest canvi de línies a parcel·les. 

Un fet important d’aquesta decisió és que a la llarga es puguin comparar les dades entre 

els diferents espais naturals on el Museu de Ciències Naturals de Granollers desenvolupa el 

programa de seguiment d’aquesta espècie.  

Malgrat entre el 2008 i el 2013 es va constatar la existència de liró gris en aquesta fageda  

mitjançant presència directa a les caixes niu d’alguns individus aïllats, i es va poder                                                  

observar la reproducció de l’espècie gràcies a un niu de cria trobat l’any 2013, el nombre 

d’individus totals trobats en aquet període ha sigut baix. Entre els anys 2014 i 2017, no es 

va tornar a capturar cap individu ni a observar indicis de la seva presència a l’interior de les 

caixes, tot i l’esforç de mostreig dut a terme. Aquest resultat negatiu durant aquest 

període de temps també va tenir lloc a la resta de localitats d’estudi de l’Espai Natural de 

les Guilleries-Savassona. L’any 2018, però, el liró gris ha tornat a ocupar les caixes niu de la 

fageda de Vilanova de Sau estudiada, trencant el cicle de revisions nul·les dels anys 

anteriors. Aquests resultats són molt positius, perquè tornen a posar de manifest la 

presència (ja coneguda) d’una població d’aquesta espècie en aquesta localitat d’estudi. 

D’altra banda, el fet de trobar 2 nius amb cries és interessant perquè ha sigut la segona 

vegada que s’ha pogut presenciar la reproducció.  

Els resultats obtinguts el 2018, tot i ser els més positius en quant a nombre d’individus 

trobats, continuen considerant-se com una taxa d’ocupació de les caixes niu baixa. 

 

 

 

 

 

 

                          
      Foto 1. Espai Natural de les Guilleries-Savassona       Foto 2.  Silvia Míguez 

     Manipulació d’un liró gris adult capturat a les caixes                Liró gris a l’interior d’una caixa niu,  
       niu de la fageda de Vilanova de Sau l’any 2018.                      sobre el seu niu de fulles de faig.                                   

              
   Foto 3.  Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

  Enregistrament de les dades de les captures de lirons grisos per part del Museu de Ciències Naturals    

de Granollers amb l’ajuda dels guardes forestals de l’EN de les Guilleries-Savassona l’any 2018. 

 

 

 

 

 

                 La població de liró gris de les fagedes de Vilanova de Sau 

                            (Espai Natural de les Guilleries-Savassona) 
La revisió de les caixes niu realitzada al llarg del 2018 pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, amb la col·laboració dels guardes 

forestals de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona torna a posar de manifest l’existència ja coneguda d’una població de liró gris a les 

fagedes pròximes a Vilanova de Sau, detectant de nou la presència de l’espècie després de 5 anys d’absència d’individus ocupant les caixes 

niu. Aquest fet es pot atribuïr a que ha sigut un any d’abundància d’aliment gràcies a la producció de faja del bosc, juntament amb que la 

zona d’estudi entrés en el Programa Sèlvans d’Acciónatura l’any 2015, el qual mitjançant un acord de custòdia del territori, protegeix la 

fageda de ser sotmesa a aprofitaments forestals, afavorint clarament al liró gris i a la resta de la biodiversitat present. 

 

Els resultats obtinguts de l’estudi del liró gris (Glis glis) a les fagedes pròximes a Vilanova de Sau l’any 2018 han sigut molt satisfactoris, ja que s’ha tornat a observar aquest rosegador 

ocupant les caixes niu, després de 5 anys en què no es detectava l’espècie en aquesta localitat d’estudi. S’han trobat i marcat 4 individus adults: 2 mascles i 2 femelles, aquestes últimes 

amb cries (una camada de 8 cries i una camada de 7). Una part important d’aquestes cries es van poder marcar quan van arribar  a l’edat de joves, abans que marxessin del niu. A més a 

més, també es van trobar 2 lirons joves més utilitzant les caixes, els quals probablement provenien d’altres femelles reproductores que van criar en cavitats naturals properes a les 

caixes niu, fent un total de 10 joves marcats. El nombre d’individus trobats ha sigut el més gran observat fins al moment en aquesta localitat dins d’un mateix any d’estudi. 

 
Seguiment del liró gris a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

 L’any 2008 es va iniciar el projecte de seguiment del liró gris a l’Espai Natural de les Guilleries -Savassona, impulsat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers dins el Conveni de 

col·laboració amb la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.  

Es va procedir a la instal·lació de caixes niu específiques per a petits mamífers arborícoles en diverses zones de l’espai na tural considerades adients en quant a hàbitat potencialment 

favorable per a l’espècie: boscos caducifolis madurs (fagedes, rouredes, castanyedes)1.  

Les revisions periòdiques de les caixes niu realitzades al llarg dels 11 anys d’estudi van donant els seus fruits, i no només han permès detectar la presència d’aquest petit mamífer en aquest 

indret, fet que fins al moment es desconeixia, ja que no existien citacions confirmades1, sinó que a més a més, està fent possible la realització d’un estudi a llarg termini per a l’obtenció de 

dades sobre la seva biologia i ecologia1. S’ha pogut veure la presència d’individus adults i s’ha constatat la reproducció mitjançant la troballa de cries en determinats anys en algunes de les 

localitats estudiades. Altres localitats, però, mai han presentat ocupació de les caixes niu per part de l’espècie. Tot i així, i fins al moment, la quantitat d’individus trobats entre les diferents 

localitats objecte d’estudi al llarg dels anys de seguiment ha sigut baixa.  

 
Reaparició del liró gris a les fagedes de Vilanova de Sau 

 

El liró gris, un petit mamífer que habita en boscos caducifolis 

 Aquest petit mamífer arborícola i d’hàbits nocturns és un especialista forestal que habita en boscos caducifolis de gran part d’Europa, arribant al terç nord de la Península Ibèrica2. A la 

Península Ibèrica es troba en tota mena de boscos caducifolis del sector nord (des de Catalunya fins a Galícia). A Catalunya ocupa els boscos pirinencs, prepirinencs, i els de la regió oriental 

humida3. S’associa amb boscs madurs i ben conservats2. A Catalunya trobem les poblacions més meridionals de la Península Ibèrica, concretament a la serralada del Montnegre, trobant-se 

en el límit de la seva distribució, fet que les fa especials i objecte d’estudi i conservació4.  

En quant a l’alimentació, es tracta d’una espècie bàsicament vegetariana. A la tardor, la seva dieta es basa principalment en la ingesta de fruits secs (fages, aglans, avellanes, castanyes, 

etc.). Aquest aliment és molt energètic, i els hi resulta indispensable per a poder acumular les reserves de greix necessàries per tal de poder entrar en la hibernació, període durant el qual 

romandran inactius dormint en cavitats naturals dels arbres o al terra2, consumint les seves reserves. A més a més, la producció de fruits és un recurs clau per a l’activitat del liró gris, ja que 

la reproducció de l’espècie està directament lligada a la disponibilitat d’aquests fruits1. En aquest sentit, aquest petit mamífer sincronitza la seva reproducció amb els anys de bona 

producció de fruits secs al bosc. Si detecten que no hi haurà una bona productivitat i, per tant, que l’aliment pot escassejar, sovint no es reprodueixen, podent fins i tot estivar, o bé 

desplaçar-se a altres territoris propers més productius en quant a aliment1. 

 

Treball de camp durant l’estudi del liró gris a la fageda de Vilanova de Sau l’any 2018 

 

 



      

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important, doncs, tenir present que el fet que cada any no es detecti l’espècie a les caixes d’aquesta i d’altres localita ts de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona no vol dir que sigui 

un succés anormal. La fageda on ha reaparegut el liró gris és una localitat amb un hàbitat potencialment favorable per a aquest rosegador, ja que és un bosc caducifoli madur, però també 

cal tenir present que es tracta d’una fageda monoespecífica (fageda pura amb absència d’altres espècies arbòries i arbustives productores de fruits). La producció de fages de manera 

generalitzada es produeix periòdicament cada 4-6 anys aproximadament1. Per tant, en tractar-se d’un bosc on disposen quasi únicament de fages com a aliment hipercalòric necessari per 

a poder tirar endavant les cries i assolir, tant adults com joves, el pes necessari per entrar en la hibernació amb garanties de poder sobreviure, l’activitat del liró gris seguirà el cicle de la 

faja1, i serà més fàcil detectar-lo ocupant les caixes niu d’aquesta zona i constatar-hi reproducció els anys de  producció d’aquest fruit al bosc.  

Els anys de baixa o nul·la producció de fruits poden fer que l’espècie ocupi amb menys freqüència les caixes niu o fins i tot  que no les utilitzi, restant inactius i sense reproduir-se. Aquest 

fet és una de les variables que ha pogut influir a l’hora de no detectar lirons ni reproducció a les caixes niu durant alguns anys, tot i que no és l’únic factor implicat.   

Cal tenir present doncs que les fluctuacions tant en el nombre d’individus com en la reproducció no són un fet extrany en aquesta espècie, ja qu e és conegut que el liró gris presenta anys 

de major activitat que altres en funció dels recursos dels que disposa, i d’aquesta manera per tant adapta la seva activitat vital a les condicions anuals del seu hàbitat i així s’assegura la 

supervivència1. De fet, en l’històric de captures de liró gris en les diferents localitats d’estudi de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, ja es comença a observar una mica aquesta 

tendència: anys de bona lleva de faja esdevenen anys de reproducció1. 

 

Els boscos primaris, aquells boscos vells i madurs desenvolupats sense cap mena de pertorbació antròpica, avui dia formen part d’un passat llunyà, un passat en el que lliures de la 

intervenció humana, constituïen ecosistemes terrestres amb una gran diversitat d’ambients que albergaven un gran nombre d’espècies altament especialitzades. Els boscos madurs 

representen per tant un ecosistema amb una gran biodiversitat, amb arbres d’edat diverses que són font d’aliment i refugi per  als éssers vius1. 

Malauradament, l’intens ús del territori ha provocat que avui dia els boscos primaris siguin molt escassos. En l’actualitat, la major part dels boscos europeus han estat sotmesos a l’acció 

humana. Les pertorbacions ocasionades per aquestes intervencions, per exemple en forma d’aprofitaments forestals, ha donat com a resultat el predomini de boscos secundaris. Els 

boscos secundaris són boscs joves, és a dir, es troben en les primeres fases de la successió forestal. Això significa que la vegetació actual està en procés de regeneració natural després que 

la vegetació original desaparegués total o parcialment com a resultat de patir pertorbacions humanes o naturals al llarg del temps.  

Aquesta pèrdua de bosc madur, degut a l’aprofitament per fusta, la tendència a eliminar arbres vells per deixar pas a la regeneració, així com la creença que deixar els boscos a evolució 

natural és abandonar-los, porta associat un impacte negatiu en la conservació del patrimoni singular i de la biodiversitat en l’àmbit forestal, ja que moltes espècies depenen específicament 

dels elements propis d’aquests ecosistemes més evolucionats i estructurats que cada vegada costa més de trobar en el nostre territori1.  

En l’estudi del liró gris efectuat fins al moment, s’ha pogut observar que malgrat que el nombre d’individus capturats en totes les localitats d’estudi tendeix a augmentar des de l’inici del 

seguiment (any 2008) fins el 20111, això es va veure interromput per tales d’arbres dutes a terme en algunes estacions d’estudi. És el cas de l’aprofitament forestal efectuat en una de les 

estacions d’estudi l’any 2011, a partir del qual en aquesta localitat no s’ha tornat a capturar cap individu ni a observar in dicis d’ocupació (nius, excrements, aliment, etc.)1. Pel que fa a la 

fageda situada a Vilanova de Sau, també es va efectuar una poda de neteja durant la tardor i l’hivern del 2015. Molt probablement aquesta poda a prop de les caixes niu, amb l’impacte 

sobre l’hàbitat i les conseqüents molèsties sobre la fauna present, és el segon factor que ha pogut influir en el fet de no trobar liró gris durant alguns anys en aquest indret.  

Veiem doncs com les pertorbacions produïdes pels aprofitaments forestals tenen un impacte negatiu sobre la fauna existent al bosc. Si s’eliminen un gran nombre d’arbres productors de 

fruits i de cavitats, el resultat és un bosc esclarissat, sense continuïtat entre les capçades dels arbres, fet imprescindibl e per a la mobilitat d’una espècie tan arborícola com el liró gris1. 

L’eliminació d’arbres vells porta associada una pèrdua de refugis que els petits mamífers utilitzen per criar, dormir o hibernar, ja que són precisament els arbres de més edat els que més 

cavitats naturals formen. 

El liró gris és una espècie altament especialista del bosc caducifoli madur i un animal amb una capacitat de dispersió baixa, el qual necessita un hàbitat ben estructurat i amb uns 

requeriments concrets que només els hi ofereix aquest tipus de bosc1. Les alteracions periòdiques al llarg del temps sobre el seu hàbitat, eliminant arbres vells i, per tant, cavitats naturals, 

eliminant espècies acompanyants, fragmentant la continuïtat de les masses forestals, etc., perjudica de manera directa a aquesta espècie1. 

És important destacar en aquest punt el paper que tindran per a la conservació dels nostres boscos i de la nostra biodiversitat els programes de protecció i acords de custòdia del territori 

entre propietaris forestals i administracions públiques, com el que desenvolupa Sèlvans, el programa d’Acciónatura, el qual, en el context de lluita contra la pèrdua de biodiversitat, 

impulsa la creació d’una xarxa de boscos madurs (públics i privats) que representi suficientment la biodiversitat dels princi pals biomes forestals catalans, implicant administracions i 

propietaris forestals en la conservació d’aquests espais1.  

Des del 2015, el Programa Sèlvans d’Acciónatura protegeix la fageda de Vilanova de Sau on es desenvolupa el seguiment del liró gris a través d’un acord de custòdia del territori. La 

protecció d’aquest bosc afavoreix als lirons grisos presents, ja que els hi permet trobar els requeriments que necessiten per establir-se1. Els resultats obtinguts el 2018 són un exemple de 

com la protecció mitjançant acords de custòdia del territori a la llarga dona els seus fruits, i un d’aquests és  poder tornar a detectar el liró gris en aquesta zona després de 5 anys 

d’absència a dins de les caixes niu. En aquest sentit, la tendència que es podria esperar en aquesta fageda estant protegida,  és que la població de liró gris ja existent i aparentment petita, 

trobi tot el que necessita en aquesta zona. Això a la llarga farà que la població resident no es vegi obligada a desplaçar-se a altres llocs que els hi resultin més adients per trobar refugi i 

altres requeriments, i per tant hi haurà més probabilitat que s’acabi de fixar en aquesta localitat, tenint en compte la fidelitat al territori que caracteritza a aquesta espècie, siguent 

possible que aquest petit rosegador es pugui començar a detectar amb més freqüència a l’interior de les caixes.  

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, a través del seguiment del liró gris, remarca el gran valor d’aquests acords portats a terme amb els propietaris en zones on gairebé tot el 

territori és privat, com és el cas d’aquest Espai Natural, el qual té una gran tradició d’aprofitaments forestals1.  

Gestionar correctament les intervencions humanes que pertorben l’hàbitat permet no continuar perdent boscos madurs o singulars com aquesta fageda de Vilanova de Sau. En els casos 

en els que ja s’han perdut, amb el temps s’aconseguirà que els boscos secundaris actuals puguin esdevenir boscos madurs, oferint el que un dia oferien els boscos primaris.  

 

La gran importància dels Acords de Custòdia del Territori 

 

El seguiment del liró gris continua 

 El baix nombre d’individus detectat al llarg dels anys, juntament amb la poca reproducció observada, fa pensar també que la p oblació de liró gris de les zones d’estudi podria ser 
relativament petita. Una de les hipòtesis seria que les localitats no siguin molt favorables per a la reproducció i que per tant, el gruix de la població tendiria a ocupar altres zones amb més 
riquesa alimentària1.  

Tot i així, són necessaris encara més anys d’estudi i seguiment per a l’obtenció de dades suficients que permetin conèixer amb més detall les poblacions de liró gris presents en aquest 

Espai Natural1. Aquestes dades hauran de permetre investigar el seu estat1, el tamany i la dinàmica de les poblacions i la seva tendència1.  

L’ocupació de les caixes niu per part del liró gris a la fageda de Vilanova de Sau durant el 2018 no ha sigut un fet puntual,  sinó que es tracta d’un fet normal si es tenen presents les 

múltiples variables que influeixen. No s’han de mirar els últims resultats com un fet aïllat aparegut aquest any en concret, sinó que s’ha d’entendre com un resultat esperable. Esperable en 

primer lloc, si es tenen en compte la biologia i pautes de comportament d’aquest rosegador tan peculiar. I en segon lloc, i posant una mirada en el futur, de l’efecte positiu que tenen els 

programes de custòdia i protecció dels boscos madurs1, demostrant el que es pot  arribar a aconseguir quan es protegeixen els boscos dels excessius aprofitaments forestals. El fet que en 

l’entorn de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona es desenvolupin aquests programes de custòdia i protecció dels boscos madurs com a la fageda de Vilanova de Sau estudiada, és una 

molt bona notícia per a la conservació de les poblacions de liró gris i pel seu estudi a llarg termini, ja que això permetrà poder veure com es desenvolupen en zones no alterades i, per tant, 

en condicions naturals dins de l’Espai Natural1.  

 1
 Freixas, L., Torre, I., Arrizabalaga, A. (2016). Seguiment de les poblacions de Liró gris (Glis glis) a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona (2015). Diputació de Barcelona, 24 pàgs. 

2 
Castién, E. (2007). Lirón gris Glis glis Linnaeus, 1766. Pp 388-391, en:  L.J. Palomo, J. Gisbert, i J.C. Blanco (eds.), Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España. Dirección    

General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. 
3 

Gosàlbez, J. (1987). Insectívors i rosegadors de Catalunya. Ketres editora, S.A., Barcelona. 
4 

Freixas, L. (2017). Els lirons grisos del Montnegre (Glis glis): un valor natural a conservar. L’Aulet 16, pàg. 24-31. 

 

B
ib

lio
gr

af
ia

 

 


