
Resum

Amb l’objectiu de conèixer les interaccions tròfiques
amb el medi, es va dur a terme un estudi de la die-
ta de la guineu (Vulpes vulpes) al Parc del Garraf
mitjançant l’anàlisi d’excrements. Es van recol.lectar
un total de 428 unitats fecals en tres transsectes,
definits prèviament, que es van mostrejar periòdica-
ment amb una freqüència d’uns 40 dies entre cada
visita. Per al tractament de les dades es va utilitzar
el percentatge de presència (%P), el percentatge
d’abundància (%N), el percentatge de biomassa
(%B) i l’índex probabilístic (IP).

En comparació amb altres estudis, els resultats
semblen indicar que la disponibilitat de preses que
aporten més biomassa és baixa. El consum d’ali-
ment procedent d’abocadors es reparteix durant tot
l’any. L’elevat consum de fruits implica un paper
destacat de la guineu com a potencial disseminador
de llavors.
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Resumen

Caracterización de la dieta del zorro 
(Vulpes vulpes) en el Parque de El Garraf
Con el objetivo de conocer las interacciones tróficas
con el medio, se llevó a cabo un estudio de la dieta
del zorro (Vulpes vulpes) en el Parque de El Garraf me-
diante el análisis de excrementos. Se recolectó un
total de 428 unidades fecales en tres transectos, de-
finidos previamente, que fueron muestreados perió-
dicamente con una frecuencia de unos 40 días entre
cada visita. Para el tratamiento de los datos se utili-
zaron el porcentaje de presencia (%P), el porcentaje
de abundancia (%N), el porcentaje de biomasa (%B)
y el índice probabilístico (IP).

En comparación con otros estudios, los resulta-
dos parecen indicar que la disponibilidad de presas
que aportan más biomasa es baja. El consumo de ali-
mentos procedentes de vertederos se reparte a lo
largo del año. El elevado consumo de frutos implica
un papel destacado del zorro como potencial disper-
sor de semillas.
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Abstract

Characterisation of the diet of the red fox
(Vulpes vulpes) in Garraf Park
In order to gain an insight into the trophic interac-
tions of the species with its environment, the diet of
the red fox (Vulpes vulpes) in Garraf Park was stud-
ied by analysing its scats. In total 428 scats were
collected in three previously defined transects that
were sampled periodically with a frequency of 40
days between visits. For the data processing we
used the percentage of presence (%P), the percent-
age of abundance (%N), the percentage of biomass
(%B) and the probability index (PI).

In comparison with other studies, the results
seem to indicate that the availability of prey that pro-
vides most biomass is low. Food is consumed from
waste disposal sites throughout the year. Its high
consumption of fruits highlights the importance of
the fox as a potential disperser of seeds.
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Introducció

La guineu (Vulpes vulpes) és el mamífer carnívor
de mida mitjana més àmpliament distribuït i
abundant en la majoria dels ecosistemes de la
península Ibèrica (BLANCO, 1998). A Catalunya es
distribueix per tot el territori i tots els hàbitats, des
del nivell del mar fins als cims més alts (GONZÁLEZ-
PRAT I RUIZ-OLMO, 1995).

La dieta de la guineu ha estat estudiada àm-
pliament per molts autors a diferents indrets
(GOSZCZYNSKI, 1974; AMORES, 1975; FRANK, 1979;
ROBERTSON I WHELAN, 1987; DONCASTER et al.,
1990; WEBER I AUBRY, 1992; RASPALL et al., 1994;
FEDRIANI, 1996; BALLESTEROS et al., 2000) i tots ells
coincideixen en el caràcter generalista i oportu-
nista en l’espectre tròfic de l’espècie. Aquest ca-
ràcter generalista es deu, principalment, al fet
que el factor dominant en la dieta de la guineu és
la disponibilitat espacial i temporal dels recursos
alimentaris (BLANCO, 1988), encara que en la ma-
joria de treballs no es consideren altres dos fac-
tors com l’esforç de captura i el valor nutritiu de
cada tipus de presa. Aquests tres factors fan
que, malgrat l’ampli espectre tròfic, hi hagi unes
tendències alimentàries que expliquen les dife-
rències entre els recursos més utilitzats en àrees
diferents (vegeu RAU et al., 1987; JEDRZEJEWSKI I

JEDREZEJEWSKA, 1992; FERRARI I WEBER, 1994; LO-
VARI et al., 1994, 1996).

Tot i que la guineu ha estat motiu de diversos
estudis al Parc del Garraf (PARELLADA, 1992; GAR-
CÍA I RODRÍGUEZ, 2000; PERIS I DEL AMO, 2003), el
coneixement dels hàbits alimentaris és escàs.

Aquest treball té per objectiu caracteritzar la
dieta de la guineu al Parc del Garraf i, mitjançant
aquesta, interpretar la interacció de l’espècie
amb el medi per avaluar les implicacions ecològi-
ques que comporta. S’avalua especialment la in-
cidència de l’espècie sobre les espècies cinegèti-
ques, l’efecte dels abocadors i el paper com a
disseminadora de llavors.

Metodologia

La identificació dels recursos tròfics que consu-
meix la guineu es va realitzar a partir de l’anàlisi
d’excrements. Es va definir com a unitat fecal
qualsevol excrement o fraccions d’excrements
recol.lectat de manera aïllada, independentment
de la seva mida i contingut i del contingut de les
unitats recol.lectades a la mateixa zona i data.

Entre el mes de juliol del 1999 i el mes de maig
del 2000 es van recol.lectar 428 unitats fecals al
Parc del Garraf. Es van definir tres transsectes
que es van mostrejar periòdicament amb una fre-
qüència d’uns 40 dies entre cada visita (fig. 1).
Prèviament a l’inici de l’estudi, es van retirar les
unitats fecals acumulades fins al moment. Els
transsectes van ser seleccionats a partir de diver-
sos factors com proximitat a l’abocador del Ga-
rraf, freqüentació de la zona, ubicació limítrof o
central del parc, tipus d’hàbitat predominant,
proximitat a conreus, proximitat a zones de caça.
Es van definir els transsectes sobre camins cre-
ats per l’home a causa del costum de la guineu a
utilitzar-los intensament en els seus desplaça-
ments. Cada unitat fecal recol.lectada es va eti-
quetar i guardar de manera individualitzada. Per a
l’anàlisi de les mostres es van macerar, disgregar
sota aigua a pressió i assecar les unitats fecals de
manera individual. Les preses es van identificar
fins al nivell taxonòmic que ha estat possible. Es
va definir com a ítem o categoria alimentària cada
tipus de presa, independentment de si es tracta
d’una unitat taxonòmica o una classificació artifi-
cial. L’anàlisi quantitativa es va fer pel mètode
dels nombres mínims. La transformació dels
ítems identificats en termes de biomassa es va fer
segons Amores (1975) en el cas d’artròpodes,
mamífers i ocells. Es va considerar el pes màxim
consumit en una menjada de 400 grams segons
Blanco (1988). En el cas de les restes de carro-
nya es va assignar el màxim dels 400 grams per
cada presència detectada. En les restes d’abo-
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Figura 1. Mapa del Parc del Garraf amb la localitza-
ció dels tres transsectes on es van recol.lectar les
unitats fecals. S’indica el nombre d’unitats fecals re-
col.lectades a cada transsecte.
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cador es va aplicar un criteri més conservador i
es va considerar només la meitat del màxim que
pot consumir, en desconèixer la biomassa dispo-
nible. El pes fresc de fruits es va obtenir d’Herre-
ra (1987) i d’observacions pròpies.

Un cop es va tenir la relació d’ítems presents a
cada unitat, el nombre de representants de ca-
dascun i la biomassa representada, es van orde-
nar les dades en forma de matriu per obtenir els
diferents índexs. Per conèixer la importància de
cada tipus de presa que permetés la caracterit-
zació de la dieta de la guineu es van utilitzar qua-
tre índexs:

Índex de presència observada (%P). Es defi-
neix com el percentatge d’unitats fecals que con-
té una categoria de presa respecte al total. Ana-
litza la presència o absència d’un determinat
tipus de presa però no ens informa de l’abundàn-
cia o importància de cadascuna d’elles.

Índex de freqüència relativa numèrica (%N). Es
defineix com el percentatge d’una categoria de
presa respecte al total. Ens informa de l’abun-
dància de cada tipus de presa però no detecta
les diferències en la distribució entre les unitats
fecals.

Índex de freqüència relativa en biomassa
(%B). Igual que l’anterior però expressat en ter-
mes de biomassa.

Índex probabilístic (IP). Es defineix com la pro-
babilitat que dos individus qualssevol de la
col.lecció extreta de les unitats fecals triats a l’at-
zar pertanyin al mateix ítem.

IP = ∑pi2

pi = probabilitat que la presa pertanyi a la catego-
ria de preses «i».

La millor propietat que presenta és la de re-
presentar el grau de dominància o concentració
d’una categoria de presa (per a detalls vegeu
RUIZ I JOVER, 1983). Aquest índex és el que millor
representa la importància numèrica de cada pre-
sa per al depredador i, per tant, la pressió de
captura que s’exerceix sobre cada tipus de pre-
sa. Perquè els valors d’IP obtinguts puguin com-
parar-se amb els d’altres mostres, s’ha de realit-
zar la transformació percentual respecte a la
suma global:

IP′ = (IP/n)*100 i IP″ = (IP′/∑IP′)

Per conèixer la distribució temporal dels recur-
sos tròfics consumits durant el període d’estudi,
es van diferenciar tres períodes o estacions se-
gons la influència estacional en la disponibilitat
del medi:

Període d’estiu. Representat per les mostres
recol.lectades els mesos de juliol, agost i setem-
bre del 1999 i maig del 2000 (n = 119). En aquest
període hi ha una major disponibilitat de verte-
brats i artròpodes, especialment de conills i or-
tòpters, respectivament (LOVARI et al., 1994; LLA-
CUNA, 2000).

Període de tardor-hivern. Format per les mos-
tres recol.lectades durant els mesos d’octubre,
novembre i desembre del 1999 i gener del 2000
(n = 183). En aquest període hi ha una elevada dis-
ponibilitat de fruits carnosos (GUIX I RUIZ, 2000). El
grup dels ocells presenta a l’àrea d’estudi una dis-
ponibilitat major a causa de la presència d’ocells
fatigats com a resultat de la migració postnupcial i
de l’inici de soltes de perdius per a activitats cine-
gètiques durant els mesos de desembre i gener
(RODRÍGUEZ I GARCÍA, 2000).

Període d’hivern-primavera. Format per les
mostres obtingudes els mesos de febrer, març i
abril del 2000 (n = 126). En aquest període té lloc
l’inici de la reproducció de molts micromamífers
dels ordres Rodentia i Insectivora i el màxim dels
conills (Oryctolagus cuniculus) i coincideix amb
l’inici del període reproductor de la guineu. L’aug-
ment de les temperatures, molt suaus durant l’hi-
vern, propicia l’increment de les poblacions d’ar-
tròpodes.

S’ha comparat la dominància de cada tipus
de presa entre els tres períodes mitjançant els ín-
dexs probabilístics calculats a partir de les mos-
tres recol.lectades a cada període.

Per abordar el paper de la guineu com a po-
tencial dispersora de llavors es va analitzar la do-
minància en la mostra de llavors presents a les
unitats fecals. Es va elaborar una matriu on no-
més es van considerar les unitats fecals recol.lec-
tades a tota l’àrea d’estudi que contenien una o
més llavors i es van calcular els diferents índexs.
Per a la separació de les espècies autòctones i
al.lòctones es va seguir el criteri de Casasayas
(1989).
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Resultats

Es van identificar un total de 3.290 preses agru-
pades en 46 ítems o categories d’origen animal,
vegetal i antròpic (taula 1). En termes d’abun-
dància, els fruits i els artròpodes són els grups
que presenten un percentatge més gran respec-
te a la resta (fig. 2). En termes de biomassa,
però, els grups dels vertebrats, la carronya i les

restes d’abocador en ordre d’importància, són
els que representen la base de la dieta de la gui-
neu al Garraf (fig. 3). Els índexs probabilístics in-
diquen que els fruits són el recurs en què s’in-
verteix un esforç de captura més alt ( IP″ = 56,5),
seguit dels artròpodes ( IP″ = 15,4) i dels verte-
brats ( IP″ = 13,5). Les restes d’aliment proce-
dents dels abocadors no són dominants a la
mostra ( IP″ = 7,0).
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Taula 1. Resultats dels 46 ítems identificats en 428 unitats fecals recol.lectades en tres transsectes al Parc
del Garraf des de juliol del 1999 a maig del 2000: Totals, percentatges de presència (%P), percentatges nu-
mèrics (%N), percentatges de biomassa (%B) i índex probabilístic (IP″).

Total % P % N % B IP″

Artròpodes

Coleòpters

Cerambícids 199 14,72 6,05 0,43 11,66

Coccinèlids 12 0,47 0,36 0,01 0,23

Caràbids 10 1,40 0,30 0,01 0,82

Chrysomèlids 4 0,70 0,12 0,002 0,13

Coleòpters indet. 23 4,67 0,70 0,01 0,71

Dictiòpters 3 0,70 0,09 0,002 0,04

Odonats 1 0,23 0,03 0,001 0,08

Himenòpters 14 2,10 0,43 0,02 0,52

Ortòpters 58 8,64 1,76 0,06 0,97

Dermàpters 5 0,23 0,15 0,003 0,21

Miriàpodes 3 0,70 0,09 0,003 0,02

Altres invertebrats

Anèl.lids 4 0,93 0,12 0,004 0,76

Gasteròpodes 2 0,47 0,06 0,002 0,09

Vertebrats

Mamífers

Micromamífers 36 8,41 1,09 1,61 2,38

Oryctolagus cuniculus 37 8,64 1,12 32,29 5,91

Vertebrats indet.

(exclosos ocells) 17 3,97 0,52 0,30 1,75

Ocells

Galliformes 18 3,50 0,55 15,71 1,84

Columbiformes 3 0,70 0,09 2,62 0,31

Passeriformes 16 3,74 0,49 2,27 0,45

Ocell indet. 9 2,10 0,27 1,28 0,83

Restes ou 2 0,47 0,06 0,02 0,15

Carronya 22 5,14 0,67 20,51 2,79

Abocador 67 15,65 2,04 15,49 7,00

Restes vegetals 47 10,98 1,43 – 3,88
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El període d’estiu és el període amb una dieta
més diversa. No es va detectar cap recurs clara-
ment dominant a la mostra i tan sols destaca la fa-
mília d’artròpodes dels cerambícids, que van ser
consumits de forma intensa ( IP″ = 38,95). En el

període de tardor-hivern, en canvi, hi ha una clara
especialització cap a l’ítem dels fruits que, a més
de ser el recurs dominant, és intensament consu-
mit en aquest període, i en el qual destaquen al-
gunes espècies com la vinya ( IP″ = 30,98). Les
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Total % P % N % B IP″

Fruits

Arbutus unedo 16 0,93 0,49 0,11 0,52

Ceratonia siliqua 8 1,40 0,24 0,14 0,06

Chamaerops humilis 951 35,05 28,91 3,55 31,38

Coriaria myrtifolia 1 0,23 0,03 0,002 0,0004

Cucurbita sp. 3 0,70 0,09 0,07 0,23

Eriobotryra japonica 3 0,70 0,09 0,03 0,23

Ficus carica 30 6,31 0,91 0,92 2,84

Ligustrum vulgaris 14 0,47 0,43 0,01 0,36

Melia azederach 1 0,23 0,03 0,001 0,03

Pinus pinea 2 0,23 0,06 0,0002 0,001

Prunus armeniaca 1 0,23 0,03 0,02 0,02

P. avium x P. cerasus 5 0,70 0,15 0,07 0,24

P. domestica 6 0,47 0,18 0,10 0,60

Malus domestica 5 0,93 0,15 0,11 0,46

Rhamnus alaternus 34 2,34 1,03 0,01 0,62

Rubus ulmifolius 25 2,80 0,76 0,04 0,41

Sambucus nigra 6 0,47 0,18 0,001 0,04

Vitis vinifera 1.547 17,52 47,02 2,16 16,85

Espècie indet. núm. 1 3 0,70 0,09 0,003 0,03

Espècie indet. núm. 2 4 0,93 0,12 0,004 0,67

Espècie indet. núm. 3 11 2,57 0,33 0,01 0,75

Espècie indet. núm. 4 2 0,47 0,06 0,002 0,15

Figura 2. Representació en percentatges numè-
rics (%N ) de les categories tròfiques identificades
a les 428 unitats fecals durant el període de juliol
del 1999 a maig del 2000 en tres transsectes al
Parc Natural del Garraf.

C. humilis 28,9 %
F. carica 0,9 %

V. vinifera 47,0 %
Altres 4,6 %

Fruits 81,4 %

Artròpodes 10,1% Invertebrats no artròpodes 
0,2%

Carronya 0,7%

Abocador 2,0%

Restes vegetals 1,4%

Restes ou 0,1%

Vertebrats 4,1%
Mamífers  2,2 %
Ocells 1,4 %
Indet. no ocells  0,5 %

Coleòpters  6,9 %
Altres  3,2 %

Figura 3. Representació en percentatge de biomas-
sa (%B) de les categories tròfiques identificades a
les 428 unitats fecals durant el període de juliol del
1999 a maig del 2000 en tres transsectes al Parc del
Garraf.

C. humilis 3,5 %
F. carica 0,9 %

V. vinifera 2,2 %
Altres 0,8 %

Fruits 7,4 % Artròpodes 0,5%

Invertebrats no artròpodes 
0,01%

Carronya 20,5%

Vertebrats 56,1%
Mamífers  33,9 %

Ocells 21,9 %
Indet. no ocells  0,3 %

Abocador 15,5%
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restes d’aliment procedents d’abocador pre-
senten un índex probabilístic en aquest període
( IP″ = 3,48) molt inferior respecte als altres perío-
des (estiu: IP″ = 10,27; hivern-primavera: IP″ =
9,53). En el període d’hivern-primavera hi ha una
preferència cap als recursos d’origen animal, en
què destaquen els vertebrats i la carronya i recur-
sos d’origen antròpic. Per la seva biomassa i la
presència de restes als excrements, el conill sem-
bla un recurs fonamental durant aquest període.
Els fruits de margalló són, pràcticament, els únics
detectats en aquest període i són consumits de
forma abundant i intensa ( IP″ = 46,74).

De les 428 unitats fecals recol.lectades durant
el període d’estudi, 269 unitats (62,85%) conte-
nien una o més llavors. Les 17.573 llavors troba-
des s’agrupen en 22 espècies, de les quals 4 no
van poder ser identificades. Entre les 18 espècies
identificades, 7 són espècies autòctones al Garraf
(Arbutus unedo, Chamaerops humilis, Coriaria
myrtifolia, Ligustrum vulgaris, Rhamnus alaternus,
Rubus ulmifolius i Sambucus nigra) i 11 espècies
(Ceratonia siliqua, Cucurbita sp., Eriobotryra japo-
nica, Ficus carica, Melia azederach, Pinus pinea,
Prunus armeniaca, P. avium x P. cerasus, P. do-
mestica, Malus domestica i Vitis vinifera) són
al.lòctones (CASASAYAS, 1989). D’aquestes últimes,
4 són espècies arqueòfites (C. siliqua, F. carica, P.
pinea i V. vinifera) que han estat cultivades a la pe-
nínsula Ibèrica des de, com a mínim, l’edat mitja-
na i pel seu estat naturalitzat, són considerades
com a autòctones per alguns autors. Les llavors
de P. pinea es van trobar trencades per mastica-
ció ( n = 2). Les llavors disseminades que dominen
a la mostra en ordre d’importància són C. humilis
(%P = 55,76%; %N = 5,41%; IP″ = 48,83), V. vini-
fera (%P = 27,88%; %N = 15,64%; IP″ = 24,01) i
F. carica (%P = 10,04%; %N = 72,71%;
IP″ = 9,44). La resta d’espècies estan representa-
des amb valors d’IP″ inferiors a 3. La diversitat to-
tal acumulada obtinguda va ser d’1,39 (índex de
Shannon-Weaver).

Discussió

En termes generals, la dieta de la guineu al Parc
del Garraf coincideix amb la de l’extensa biblio-
grafia quant a ítems implicats. Les dades de di-
versitat del nínxol tròfic s’ajusten al caràcter opor-
tunista dels hàbits alimentaris de la guineu, que
utilitza una àmplia varietat dels recursos tròfics
disponibles en el medi.

Si bé en altres estudis realitzats a l’àrea mediter-
rània els mamífers signifiquen una fracció molt im-
portant de la dieta de la guineu, especialment en
termes de biomassa (AMORES, 1975; CIAMPALANI I

LOVARI, 1985; RAU et al., 1987; FEDRIANI, 1996), en
el cas del present estudi els valors obtinguts són
molt inferiors, a nivell comparatiu, en termes de
freqüència de presència, percentatge numèric i
percentatge de biomassa. Aquestes diferències es
podrien explicar per una baixa disponibilitat en el
medi o bé per l’elevat esforç de captura que impli-
quen. En el cas dels micromamífers, campanyes
de trampeig realitzades durant l’any 1999 mostren
una pèrdua significativa de riquesa i abundància
relativa de micromamífers en el procés de regene-
ració del bosc (TORRE, 2000). L’abast i periodicitat
dels incendis al Garraf, doncs, podrien estar afec-
tant negativament les poblacions de micromamí-
fers i, consegüentment, els seus depredadors. Pel
que fa al conill, s’ha constatat una disminució de
les poblacions a causa de l’efecte de malalties
com l’hemorràgia vírica (LLACUNA, 2000), la qual
cosa afectaria directament la disponibilitat per als
depredadors. El grup dels ocells, en canvi, pre-
senta una freqüència de presència i un percentat-
ge numèric lleugerament superior als valors obtin-
guts en altres àrees mediterrànies (RAU et al.,
1987; FEDRIANI, 1996; BALLESTEROS et al., 2000;
però vegeu AMORES, 1975). La ingestió d’ocells és
més important en el període hivern-primavera, de
manera que podria estar més relacionada amb les
necessitats proteiques del període reproductor de
la guineu, com apunten altres autors (REYNOLDS I

TAPPER, 1995), que amb la disponibilitat de preses
al medi. Durant el període de tardor-hivern van te-
nir lloc diversos alliberaments de perdius a causa
de les activitats cinegètiques sense que es detec-
tés un augment de presència i abundància de res-
tes als excrements. El consum de recursos proce-
dents d’abocadors per part de la guineu és
habitual a  les àrees molt humanitzades (BLANCO,
1988; DONCASTER et al., 1990). Les dades mostren
que els recursos alimentaris que ofereixen els abo-
cadors són utilitzats durant tot l’any però de ma-
nera poc intensa, la qual cosa suggereix que la
guineu utilitza els abocadors només com a font de
recursos «complementària», probablement per la
pobra qualitat de l’aliment que hi troba. El fet que
sigui un recurs poc consumit en el període de tar-
dor-hivern probablement està relacionat amb l’alta
disponibilitat de fruits, un recurs que també implica
un esforç de captura molt baix i, a més, ofereix una
varietat nutritiva d’alta qualitat (HERRERA, 1987). En
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qualsevol cas, la presència d’una font d’aliment
nova i no regulada de forma natural pot comportar
una preferència respecte d’altres fonts d’aliment,
com el cas dels fruits, que impliquen un seguit de
relacions mutualistes.

La presència i l’abundància de fruits carnosos
a la dieta són elevades a causa de l’alt nombre
d’espècies i «individus» presents. El fruit més
consumit per la guineu de manera general és el
del C. humilis. Aquesta espècie presenta diver-
sos factors que poden explicar la seva dominàn-
cia a la mostra respecte a la resta: els fruits es
troben disponibles pràcticament durant tot l’any
(obs. per.), de manera que és la que presenta
una disponibilitat de fruits més repartida en el
temps; el fruit és fàcilment accessible; és una es-
pècie àmpliament distribuïda per tot el parc (RIE-
RA, 1997); la biomassa que aporta és gran en re-
lació amb el terme mitjà de les espècies de fruit
carnós presents al Garraf i el contingut en carbo-
hidrats representa un important aport energètic
(HERRERA, 1987). Els resultats suggereixen que el
C. humilis podria actuar com un recurs comple-
mentari clau en la dieta de la guineu al Garraf, en-
cara que relativitzat en la seva biomassa. A la lo-
calitat dels Casals, però, l’espècie més consumida
és V. vinifera. La presència de camps de conreu
de vinya i el fàcil accés als seus fruits ofereixen
una gran disponibilitat d’aquesta espècie. Els
fruits de mida comercialment petita no són reco-
llits de la planta, per la qual cosa, el període de
disponibilitat s’allarga des de final d’agost fins a
mitjan desembre (obs. per.). Tot i la presència de
C. humilis a la zona, les relacions de competència
(o apetència de la guineu) entre les dues espècies
es decanten en una preferència cap a V. vinifera,
que és consumida de forma intensa.

En l’anàlisi de la guineu com a potencial disse-
minadora de llavors destaca l’elevat nombre d’es-
pècies (22) respecte a altres àrees de tipus medi-
terrani: 17 espècies a la serra de Collserola (GUIX I

RUIZ, 2000) i 27 espècies a la serra de Cazorla
(HERRERA, 1996). En termes de diversitat, però,
presenta un índex per sota de la meitat respecte
d’àrees molt properes com la serra de Collserola.
Això es deu al fet que la mostra està dominada
bàsicament per tres espècies: F. carica i V. vinife-
ra (al.lòctona) i C. humilis (autòctona). Les dues
primeres espècies són disseminades de manera
puntualment intensa a causa principalment del
nombre superior de llavors per fruit, especialment
en el cas de F. carica, i que són seleccionades
preferentment respecte de C. humilis. Encara que

la presència de F. carica i V. vinifera estigui localit-
zada als camps de conreu, el fet que siguin espè-
cies amb gran capacitat de colonització i amb un
nombre gran de potencials disseminadors, sugge-
reixen que es produeix una interacció negativa
amb els processos de dispersió de les espècies
autòctones. Per la seva banda, les llavors de C.
humilis poden ser disseminades durant gran part
de l’any a causa de la fenologia de la fructificació
que presenta l’espècie, però per la mida de la lla-
vor, només la guineu i la fagina (Martes foina), en
menor mesura, tenen capacitat de consumir-ne
els fruits i dispersar-ne les llavors. En aquest cas,
la guineu pot estar actuant com a espècie clau per
a la dispersió de les llavors de margalló.
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