
PROTOCOL DE RECOLLIDA D’EXCREMENTS DE GAT FER 

Per a poder identificar un excrement de gat fer cal fixar-se en els trets següents:  

 La superfície de l’excrement és brillant i uniforme.  

 Un extrem de l’excrement acaba en pinzell.  

 Els diferents segments que es generen es poden unir de manera que encaixin, 

és a dir, una part d’un segment és convex mentre que l’altre és còncava. El 

nombre de segments pot ser molt variable (1 a 8). 

 Està formada per pèl. Si es troben llavors, es descarta com a femta de gat fer. 

Poden presentar molt contingut de gramínies. 

 La coloració, generalment, és fosca.  

 Pel que fa a les mides d’amplada pot anar de 15 a 20 mm, mentre que, la 

llargada de 45 a 130 mm.  

 

 

Imatge 1: Excrement de gat fer (Felis s. silvestris) 

 

 

 

 

 

 



Per a la recollida dels excrements caldrà el material següent:  

• Guants de làtex o nitril.       

• Bossa hermètica. 

• Retolador permanent, bolígraf. 

• Llibreta. 

• GPS o telèfon mòbil.  

• Càmera (telèfon mòbil).  

• Cinta mètrica, regle o peu de rei 

Un cop identificada la femta,  es georeferenciarà i es farà una foto amb una referència 

al costat (regla o peu de rei). Tot seguit, abans de recollir la femta, s’apuntaran les 

dades necessàries a la bossa hermètica:  

 

 Codi de la mostra.  

 EIN/ENPE  

 Coordenades UTM (Datum ETRS89).  

 Alçada (metres).  

 Municipi.  

 

Imatge 2: Bossa hermètica amb les dades de la mostra. 

 



Pel que fa als codi de la mostra, les dues primeres lletres equivalen a la comarca on 

s’ha recollit la mostra (codis de comarca a l’ANNEX II). A continuació s’indica la data 

amb format any/mes/dia (aaammdd), i a continuació el número de mostra. 

 

 

Imatge 3: Exemple de codi d’una mostra recollida a l’Alt Empordà (AE), el dia 10 de Novembre de 2019 

(20191110).  

 

Un cop s’hagi apuntat tota la informació necessària de la mostra, amb guants de làtex 

o nitril, es recollirà la femta amb una bossa hermètica (sense tocar-la amb les mans) 

utilitzant-la com un guant, és a dir, donant la volta a la bossa. 

 

 

Imatge 4: Recollida d’una femta de gat salvatge (Felis s. silvestris) a camp amb el mètode esmentat 

anteriorment.  



El gat fer és una espècie que marca el seu territori amb femtes i orina, per tant, al 

recollir la femta es deixarà un segment d’aquesta al lloc on s’hagi  trobat, per evitar 

qualsevol pertorbació del comportament territorial de l’animal.  

Finalment, per a la seva conservació, es congelarà a -20ºC (recomanat) o es conservarà 

en alcohol de 96º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


