
PLA DE SEGUIMENT

El gat salvatge o gat fer (Felis silvestris) és l’únic felí autòcton 
que viu actualment a Catalunya i, alhora, un dels mamífers 
carnívors més desconeguts degut al seu comportament 
nocturn i esquiu. Dins el Principat, es troba principalment al 
Pirineu i Prepirineu, tot i que també habita zones muntanyo-
ses més meridionals, com el Montseny o els Ports de Tortosa.

Tot i tractar-se d’una espècie protegida, encara hi ha molts 
interrogants que l’envolten: quina és la seva distribució 
exacta? Com varia la seva abundància? Com l’afecta la intro-
gressió genètica provocada per encreuaments amb gats 
domèstics, una de les seves principals amenaces?

L’objectiu d’aquest Pla, dirigit pel Grup de Recerca en Carní-
vors de Catalunya (FELIS-ICHN) i la fundació del Zoo de Bar-
celona, és establir un conjunt d’estacions de seguiment a 
llarg termini que permetin millorar el coneixement sobre 
l’estat de conservació del gat fer. Aquestes parcel·les es mos-
trejaran gràcies a l’ús de càmeres de trampeig fotogràfic i al 
disseny de transsectes de rastres. A més, el projecte també 
servirà per obtenir informació sobre altres espècies de carní-
vors com ara la guineu, la fagina, el teixó o la geneta.

Pla de seguiment 
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del gat fer i altres 
mesocarnívors
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FITXA
D’IDENTIFICACIÓ
DEL GAT FER
El gat fer o salvatge es pot confondre fàcilment amb un gat 
domèstic. No obstant, hi ha un conjunt de caràcters en el pelatge 
del gat salvatge que permet diferenciar-lo. 

Els principals són: 

Vols ajudar-nos? 
Has tingut la sort de veure o fotografiar un gat fer? Has trobat algun dels 
seus rastres? Posa’t en contacte amb nosaltres i t’indicarem com fer que 
la teva informació sigui de gran utilitat!

- Rastres a en Pau Federico – pau.federico@hotmail.com
- Forografies o avistaments a en Marc Vilella - marc.vilella16@gmail.com

Per a més informació: https://grupfelis-ichn.iec.cat/
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Unes ratlles negres 
darrera el cap que poden 
prolongar-se per l’inici 

Una línia negra dorsal que 
li recorre el llom i finalitza 
just a l’inici de la cua (en el 
gat domèstic, aquesta línia 
sol continuar cap a la cua, 
unint els anells)

Una cua més gruixuda que la dels 
gats domèstics, amb 2-5 anells de 
color negre, separats entre ells i 
a prop de la punta, que generalment 
també és de color negre

Una aureola blanca 
a la zona de la gola 
que pot estar 
acompanyada de 
collars negres 
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Deposicions 
de gat fer

Petjada
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