
 

Estudi de conill Domèstic 

 
 

Nom de l’equip d’exploradors: Granullarius1 

Escola i localitat: Escola Granullarius de Granollers. 

Continent, país, zona geogràfica 
on es troba investigant l’equip 
d’exploradors: 

Africà,Amèrica,A sia Europa,Oceania.  

Nom de l’animal que s’investiga: Conill Domèstic. 
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COM ÉS? 
En general, els conills són animals petits que no superen el mig metre, amb 
una cua molt curta i unes orelles molt llargues. Tenen unes potents potes 
posteriors que utilitzen per desplaçar-se corrent i saltant. Són 
exclusivament herbívors i utilitzen el seu fi olfacte i els seus bigotis per 
buscar aliment 

 
 

 

 

COM ES REPRODUEIX? 
Les femelles arriben a la maduresa sexual al set o vuit mesos i amb 
freqüència poden tenir una camada de conills abans de l’any. En 
condicions favorables poden tenir fins a dues camades durant el primer 
any. El període de gestació dura trenta i un dies; les cries poden ser 
deslletades a les vuit setmanes. En condicions òptimes una conilla pot criar 
quatre camades per any. L’alimentació del conills són: flocs de civada, ordi 
i blat de moro triturat. A més a més de pastanagues i alfals.  

 
 

 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cua_(anatomia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pavell%C3%B3_auricular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Olfacte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vibrisses


QUÈ MENJA? 

Els conills són herbívors. La seva dieta es compon 
de diversos vegetals, amb un component fibrós 
important, és a dir, mengen molt farratge i poc 
gra. Les peculiaritats del seu procés digestiu fan 
que aquests adorables companys necessitin una 
dieta molt especial. 

 

 
ON VIU? 

Viu en àrees seques properes al nivell 
del mar amb un sòl arenós i tou per a 
facilitar la construcció de caus. 
Habiten en boscos encara que 
prefereixen camps extensos coberts 
per matolls on poder amagar-se. 
Antigament també eren freqüents en 
terres de cultiu encara que els nous 
mètodes d'arada inclouen la 
destrucció de caus de conills. Tot i 
això, aquesta espècie s'ha adaptat a 
l'activitat humana vivint en parcs, 
camps de gespa o fins i tot cementiris. De vegades es troben en cultius 
agrícoles on s'alimenten d'enc iam, grans o arrels . 
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