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Introducció

La fagina (Martes foina) és un mustèlid àmpliament distri-
buït per la península Ibèrica, però malgrat això hi ha pocs
estudis sobre la seva alimentació. Només n’hi ha un a Ca-
talunya (Ruiz-Olmo i Palazón, 1993) i quatre, a la resta
d’Espanya (Delibes, 1978; Amores, 1980; Alegre et al.,
1991; Gil, 1996). La majoria dels autors consideren aques-
ta espècie com un animal eurífag, que basa la seva dieta en
el consum de fruits i de micromamífers.

El present treball aporta informació sobre la dieta de la
fagina durant les quatre estacions de l’any en un espai me-
diterrani protegit, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac (Serralada Prelitoral Catalana).

Àrea d’estudi

L’àrea d’estudi es troba al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac (Serralada Prelitoral Catalana).

La part culminant de Sant Llorenç del Munt està cons-
tituïda per una llarga carena de més de cinc quilòmetres de
longitud, que s’estén en direcció N-S des del Montcau
(1.053 m) fins a la Mola (1.095 m). A l’altre costat, la ser-
ra de l’Obac té unes característiques similars, però amb
altures més baixes. Ambdós conjunts orogràfics confluei-
xen al coll d’Estenalles i conformen la capçalera de la rie-
ra de les Arenes.

El paisatge de l’espai natural és abrupte i eminentment
forestal, format per una vegetació típicament mediterrània.
Els alzinars, les pinedes de pi blanc i les brolles mediterrà-
nies de substitució ocupen la major part del Parc. L’aspec-
te que ofereix la vegetació d’una gran part del massís no
varia al llarg de l’any a causa del predomini de les plantes
perennifòlies pròpies de l’àrea mediterrània.

Les principals comunitats vegetals que hi podem trobar
són, majoritàriament, l’alzinar litoral (Quercetum ilicis
galloprovinciale), que es troba pràcticament per tot el
Parc fins als 600-800 m d’altitud. Bona part de les exten-
sions que ocuparia potencialment l’alzinar (Quercus ilex)
estan cobertes per pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i
en menor quantitat per pi pinassa (Pinus nigra), correspo-
nents a brolles calcícoles de romaní i bruc d’hivern amb
bufalaga tintòria (Erico-thymelaeetum tinctoriae). A la
part del Bages apareix el carrascar (Quercetum rotundifo-
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Figura 1. Fagina (Martes foina). Dibuix: L. Baquedano.

En aquesta comunicació es presenten els resultats de la dieta de la fagi-
na (Martes foina) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
L’estudi s’ha basat en l’anàlisi d’excrements, recollits en diferents
indrets del Parc durant les diverses estacions de l’any.

Les primeres dades de la seva alimentació apunten sobre un consum
de fruits, micromamífers i ocells com a preses més habituals, seguit
d’artròpodes, carronya i escombraries.
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liae). A partir dels 800 m d’altitud apareix l’alzinar mun-
tanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum), que en
sòls lleugerament àcids es troba amb Erica arborea, Ve-
ronica officinalis i Teucrium scorodonia. D’una altra ban-
da, també s’hi poden trobar arbustos més termòfils com
ara l’Arbutus unedo, Viburnum tinus i Phyllirea latifolia.
A les parts més altes de les canals trobem, a l’estrat arbus-
tiu, espècies com el boix (Buxus sempervirens), juntament
amb arbres caducifolis com la moixera (Sorbus aria) i l’a-
vellaner (Corylus avellana).

Als llocs més ombrívols, hom hi pot trobar rouredes de
roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis) formant
bosquets molt fragmentats i reduïts, que acullen espècies
força escasses com el freixe de fulla gran (Fraxinus excel-
sior) i el trèmol (Populus tremula). També podem trobar
rouredes de roures de fulla gran (Doronico-Fraxinetum),
formats per Quercus petraea i Quercus humilis al vessant
occidental de Sant Llorenç del Munt, entre la carena dels
Ginebres i el Montcau.

Una altra comunitat vegetal de llocs humits és l’avella-
nosa amb polístic (Polysticho-Coryletum). Ocupa petites
superfícies de fons de canals i de valls humides, envoltada
per plantes pròpies de l’alzinar muntanyenc.

Metodologia

Per a l’estudi de la dieta de la fagina a l’àrea del Parc Na-
tural es van recol·lectar un total de 107 excrements. D’a-
quests, 21 excrements van ser agafats durant la primavera;
28, durant l’estiu; 25, durant la tardor, i 33, durant l’hivern.
En total s’han trobat 779 preses en els excrements. Les
femtes s’han obert en sec amb l’ajut de pinces. La identi-
ficació dels mamífers i dels ocells es va fer a partir de
claus osteològiques (Gosàlbez, 1987; Moreno, 1985) i
col·leccions pròpies. Els artròpodes es van identificar a
partir de les restes quitinoses (Chinery, 1984; Harde i
Severa, 1984). Els fruits i vegetals es van classificar mit-
jançant comparacions amb material recollit in situ i amb
l’ajut de l’Institut Botànic de Barcelona. La biomassa de
cada espècie animal i vegetal es va obtenir a partir de da-
des pròpies i d’alguns estudis específics (Gosàlbez,
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1987; Soriguer, 1991). No s’ha pogut valorar la biomas-
sa de les carronyes i escombraries, ja que no es pot conèi-
xer el pes total de cada troballa.

Els paràmetres utilitzats van ser, per una banda, la bio-
massa ingerida i el seu percentatge, comparant els valors es-
tacionals i per grups taxonòmics. També es van tenir en comp-
te les freqüències relatives (nombre de preses-ítem de cada
categoria × 100 / nombre total de preses-ítem) i les freqüèn-
cies d’aparició (nombre d’excrements amb presència d’una
presa-ítem × 100 / nombre total d’excrements analitzats).

Resultats i discussió

La dieta de la fagina al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt està composta principalment per fruits (F.R. =
81%, F.A. = 64%), que representen el 18 % de la bio-
massa total ingerida. Els mamífers són el segon grup més
consumit (F.R. = 6%, F.A. = 38%), amb una biomassa
del 45%. Les aus (F.R. = 4%, F.A. = 22%) aporten una
biomassa total del 32 %. La resta de preses: invertebrats
(F.R. = 8%), rèptils (F.R. = 0,1%), escombraries i car-
ronya (F.R. = 1,4%) aporten poca biomassa a l’alimenta-
ció d’aquest carnívor.

Els fruits, malgrat que són molt consumits, aporten poca
biomassa, ja que els fruits que ingereix són de mida reduï-
da. El 62 % dels fruits consumits són de roldor (Coriaria
myrtifolia); l’11%, de càdec (Juniperus oxycedrus); l’11%,
de Prunus sp, i el 7%, d’esbarzer (Rubus sp).

Hom ha trobat tres espècies de mamífers, Apodemus syl-
vaticus (34,1%), Clethrionomys glareolus (7,3%) i Croci-
dura russula (2,4%). L’hivern és l’estació en què més mi-
cromamífers es capturen (17%).

Dins dels invertebrats, els coleòpters és el grup més
capturat (F.R. = 55 %) seguit dels ortòpters (F.R. = 16 %).
Destaquem la captura de crancs de riu (Procambrus clar-
kii) com a presa ocasional.

Quant a les carronyes (F.R. = 0,4 %, F.A. = 3 %), hom
ha trobat restes de gats i gallines en els excrements.
Aquesta darrera presa es podria considerar com a aus de
granja capturades vives en corrals, fet bastant normal en
altres indrets.
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Figura 2. Dieta de la fagina (freqüències relatives) al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac.
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Figura 3. Dieta de la fagina (biomassa) al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
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Les escombraries (F.R. = 1 %, F.A. = 7 %) es van detec-
tar en forma de papers, plàstics, fils, etc. Hem de destacar
la troballa de dos xiclets de maduixa trobats en dos excre-
ments i durant l’anàlisi d’un contingut estomacal on en va
aparèixer un altre.

Taula 1. Dieta de la fagina al P.N. de Sant Llorenç del Munt. 

Llista d’espècies consumides

F.R. F.A. %B

Apodemus sylvaticus 34,1%
Clethrinomys glareolus 7,3%
Crocidura russula 2,4%
Micromamífers sp 56 %
Total mamífers 6 % 38% 43,83%

Passeriformes 88 %
Turdidae 4 %
Ocells sp 8 %
Total aus 4 % 22% 32,45%

Psammodromus algirus 100 %
Total rèptils 0,1% 1% 0,41%

Insectes sp 25 %
Ortòpters 16 %
Scarabeidae 12,5%
Carabeidae 12,5%
Coccinelidae 1,7%
Coleòpters 30,3%
Odonats 1,7%
Total insectes

Procambrus clarkii
Total crustacis 100 %

Total invertebrats 8 % 43% 5,21%

Juniperus oxycedrus 11,3%
Coriaria myrtifolia 62 %
Celtis australis 3,2%
Prunus sp 10,9%
Rubus sp 7,1%
Arbutus unedo 0,1%
Acer sp 0,1%
Quercus sp 0,5%
Ficus carica 0,5%
Vitis vinifera 0,7%
Fruits sp 3 %
Total fruits 81 % 64% 18,09%

Felis catus 33,3%
Gallus gallus 66,6%
Total carronya 1 % 3%

Papers 22,2%
Plàstics 22,2%
Fils 22,2%
Gomes 11,1%
Xiclets 22,2%
Total escombraries 0,4% 7%

Gramínies 17,2%
Fulles 10,3%
Branquetes 19,5%
Escorça 1,1%
Molsa 1,1%
Pedres 50,5%
Total altres restes 43 %

FR: freqüències relatives; FA: freqüències d’aparició; %B: percentatge de
biomassa.
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També s’ha trobat materials no energètics (F.A. = 43 %)
com gramínies, fulles, pedres, branquetes, etc. que són
consumides per purgar-se o bé de forma accidental.

Comparant les dietes durant les diferents estacions de
l’any, observem que el màxim nombre de mamífers apa-
reix durant l’hivern. Les aus són capturades especialment
durant la tardor i l’hivern. Els rèptils només apareixen du-
rant l’època hivernal. El grup dels invertebrats és consumit
pràcticament durant tot l’any, però en baix nombre. Els
fruits són l’ítem més consumit de tots, sent l’hivern l’esta-
ció de consum inferior. Les escombraries i carronyes són
consumides de forma ocasional, especialment durant l’hi-
vern, que és quan hi ha menys fruits.

Podem afirmar que la fagina es comporta tròficament
com una espècie d’un ampli espectre alimentari i oportu-
nista, amb una clara tendència a ser frugívora, utilitzant els
recursos segons la seva disponibilitat (Gil, 1996).
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