
 

CONILL Nom científic: Oryctolagus cuniculus 
Nom en castellà: Conejo común 

Família: Leporidae 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Oryctolagus_cuniculus_Tasmania_2.jpg  

 

Característiques morfològiques: 
Es troba cobert per un pel de color que varia de bru pàl·lid a gris. El cap és ovalat i té 
uns ulls grans. Pesa 1,5-2,5kg. Les orelles poden arribar a mesurar fins a 7cm, té una 
cua molt curta. Les potes anteriors són més curtes que les posteriors. Mesura de 33-
50cm 
El mascle té un cap més ample i menys fins que la femella. 
Dieta: 
És fitòfag, amb doble digestió. Pràctica la cecotrofia, Pel matí sol menjant-se els 
escrements més fluïts i tous, rics en bactèries i proteïnes.  La seva alimentació es a 
base de lleguminoses i gramínies de tall curt. A falta dels talls, a el hivern pot 
consumir arrels, llavors i bulbs. 
Hàbitat i comportament: 
Per cavar els seus caus prefereixen terrenys sorrencs o argilosos, que siguin oberts, 
camps abandonats o garrigues, també pot habitar en zones boscoses, poc frondoses, 
sense pujar gaire d’altitud. L’activitat es crepuscular i nocturn. 
Cicle vital: 
Són fèrtils en tota l’època de l’any, però són preferiblement des de la primavera fins a 
meitat de l’any. La gestació dura 30 dies, tenint de 4-12 cries. Les cries neixen sens el 
pel i són secs. Les cries es poden alimentar elles mateixes a les 3 setmanes. Arriben 
a la pubertat entre 3-5 mesos de vida. Poden arribar a viure 10 anys. Hi ha una 
relació directa entre la latitud i la durada de la gestació, de manera que questa és 
més curta en zones nòrdiques que a les mediterrànies 

Observacions:  
Els incisius d’un conill creixen sense para, per això els han d’anar desgastant per 
evitar que es facin massa llargs i es puguin ferir. Pot assolir velocitats de fins 40km/h. 

Distribució: 
Tota la península ibèrica 
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