
 

LLÚDRIGA Nom científic: Lutra lutra 
Nom en castellà: Nutria 
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Característiques morfològiques: 
Té el cos allargat amb les extremitats curtes. El cap és ample i aplanat, sense coll 
diferenciat del cos, els ulls, els orificis nasals i la oïda es troben situats en la part 
superior del cap. La cua és ampla i plana en la base, però l’extrem és puntegut. Les 
mans i les potes tenen 5 dits units per una membrana interdigital. El pèl té tonalitats 
que varien del bru al castany, la gola i la part superior del pit es pot observar una taca 
més clara. La longitud del cos més el cap és de 530-860mm, la cua és de 300-460mm. 
Els mascles són una mica més grans que les femelles. 
Dieta: 
S’alimenta principalment de peixos, en menys proporció; crancs, amfibis, serps 
d’aigua, també pot consumir petits mamífers, aus, rèptils i insectes. 
Hàbitat i comportament: 
Viu principalment en ambients aquàtics, zones litorals atlàntiques, la riba dels rius, 
però sempre rodejats de vegetació espessa o bosc. Són animals solitaris a excepció 
de l’època de cel, cria i reproductius. Tendeixen a eludir les canals i els grans 
embassaments. La seva activitat és crepuscular i nocturna. 
Cicle vital: 
Es reprodueix en qualsevol època de l’any, adaptar-se a l’abundància de l’alimentació 
de que disposin en aquell moment. El període de gestació dura 62 dies, naixent de 2-3 
cries, generalment, aquestes mesuren 12cm i tenen els ulls tancats fins passats 35 
dies, als 2 mesos, quan han arribat a un pes aproximat de 1kg, ja comencen a canviar 
a una alimentació més sòlida, fins que a les 14 setmanes deixen de mamar. Als 2 anys 
arriben a la maduresa sexual. Poden arribar a viure 18 anys. 

Distribució: 
Es troben en tota la península a excepció de la 
província de Almeria. 

Observacions: És l'animal protegit més amenaçat del nostre país, i és un bioindicador de 
primera magnitud de la qualitat de les aigües 

Família: Mustelidae 
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