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La llúdriga, que sempre havia estat considerada una es-
pècie habitual del Ter, va desaparèixer de les nostres con-
trades a mitjan segle xx. La contaminació dels rius, la 
degradació del seu hàbitat i la cacera indiscriminada van 
comportar-ne l’eliminació total. A Catalunya, excepte les 
reintroduïdes als Aiguamolls de l’Empordà, només en 
queden en alguns rius del Prepirineu lleidatà i a les comar-
ques de l’Ebre.

Es tracta d‘un mamífer carnívor de la família dels mus-
tèlids, com la fura, el teixó i la mostela. Com tots ells, té 
el cos allargat, les potes curtes i un caràcter hiperactiu.               
El seu pelatge bru brillant, fosc al dors i més 

clar a la gola i al pit, ens serveix per a distingir-la de l’altre 
mamífer actualment més comú i que ocupa el seu mateix 
espai: el visó americà, d’un pelatge molt més fosc. Els ulls, 
els narius i les orelles són petits i situats a la part superior 
del cap per a continuar essent funcionals dins l’aigua. Al 
musell hi destaca un bigoti ostentós, format per uns pèls 
llargs i gruixuts anomenats vibrisses, que li serveixen per 
a orientar-se i «palpar» les seves preses en plena foscor o 
en aigües tèrboles. Els mascles poden amidar 120 cm de 
llargada, una quarta part dels quals és la cua, i pesar uns 
10 quilos. Les femelles són més petites. 

La principal característica de la llúdriga és l’adaptació 
al medi aquàtic. Fora de l’aigua és lenta i maldestra, però 

quan es capbussa es transforma, gràcies al seu cos hi-
drodinàmic i a les seves potes palmades, en la joia 

del riu, l’animal més ràpid, elegant i juga-
ner del medi aquàtic.

El peix és la base de la seva 
alimentació, però no refusa 

completar la dieta amb gra-
notes, crancs de riu, serps, 
ratolins, ocells i tot el que 
es posi fàcilment al seu 

abast. 

La llúdriga

Parlem de natura

Els nostres avis van tenir la sort de gaudir d’un riu Ter verge, exuberant i natural, molt diferent de l’esquifit 
fil d’aigua tèrbola que vèiem fins fa poc, o de la pudent claveguera a l’aire lliure en què es convertí en els 
anys setanta o vuitanta del segle passat. Tanmateix, d’un temps ençà, les coses han millorat i, gràcies 
a la conscienciació col·lectiva, cal suposar que tard o d’hora podrem gaudir d’un riu en condicions 
semblants a les de generacions passades. Un indicador definitiu del bon estat de salut del nostre riu 
seria el retorn de la més emblemàtica de les seves especies animals: la llúdriga.
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Per a poder sobreviure, necessita tres elements bàsics: 
aigua neta, peix a dojo i un entorn amb la vegetació ade-
quada als seus costums. Malauradament tots tres elements 
van desaparèixer dels encontorns del Ter entre els anys 
seixanta i setanta del segle passat. El riu es va embrutir i 
la concentració de contaminats va impossibilitar la vida 
tant dels peixos com de la llúdriga mateixa; els embassa-
ments van separar les poblacions i les plantes d’extracció 
d’àrids van malmenar la vegetació i els boscos de ribera, 
tan importants perquè les llúdrigues s’hi puguin amagar, 
descansar i fer niu. A tot això s’hi havia d’afegir la nul·la 
sensibilitat envers la natura de l’Administració franquista, 
que no solament no castigava la persecució de la llúdriga, 
sinó que n’esperonava l’eradicació. Anteriorment, en el se-
gle xix, fins i tot naturalistes tan reconeguts com el Dr. 
Darder, que dóna nom al famós Museu d’Història Natural 
de Banyoles, ja en recomanava l’extermini perquè la creia 
culpable de la disminució de peixos; quan la realitat és 
justament la contrària: estudis científics recents han de-
mostrat que en els trams de riu on la llúdriga és present 
la població piscícola és més nombrosa i gaudeix de més 
bona salut, car ella, sense saber-ho, n’elimina els peixos 
més febles, de manera que assegura la reproducció dels 
més capaços. 

És un animal solitari, territorial i d’hàbits nocturns. 
Cada nit pot resseguir el seu territori, d’uns 8 o 10 km de 
riu, i marcar-lo amb un gran nombre d’excrements, que 
situa en llocs prominents i que desprenen una forta pudor 
de peix. 

Les femelles pareixen en qualsevol època de l’any, encara 
que és més corrent que sigui a la primavera que donin a 
llum dos o tres lludrigots, que seran atesos per la mare 
durant uns vuit mesos; després s’hauran d’espavilar pel seu 
compte i portar una vida solitària, fins que, cap als dos 
anys, començaran a buscar parella.

A casa nostra hem estat molts anys sense la llúdriga, però 
avui dia ja hi ha indicis de la seva tornada. Des que el 
1993 es va reintroduir amb èxit als Aiguamolls de l’Em-
pordà, i aprofitant que els nostres rius i rieres tornen a ser 
mínimament nets, no ha fet més que escampar-se arreu i 
ja se n’han trobat rastres al Baix Ter. És desitjable que les 
poblacions de llúdrigues tornin a ser viables ben aviat i 
que la seva presència es constitueixi en el definitiu segell 
de qualitat de les nostres aigües. 
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Parlem de natura


