
 

GENETA, GAT MESQUER Nom científic: Genetta genetta 
Nom en castellà: gineta, jineta o gato almizclero 

Família: Viverridae 
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Característiques morfològiques: 
És semblant a un gat però més allargat, amb el pel groguenc i gris i amb taques negres 
per tot el cos. La cua té anells negres i el pel és més llarg. La longitud del cos inclòs el 
cap és de 440-540mm, de longitud, la és de 390-460mm. D’altura fa 20cm i pesa entre 
1550-2000gr. Té el cap cònic i es va tornant més petit a mesura que arriba al musell. 
Els ulls són grans, de color bru i es troben emmarcats sobre taques de color blanc. 
Conté una franja negra que rodeja la base del musell, els bigotis són llargs i molt 
sensibles. Orelles grans i erectes, arrodonides al final. Les potes anteriors són curtes, 
mentre que les posteriors són més llargues. Les ungles són semirretràctils. Posseeixen 
glàndules perianals i prescrotals. 
Dieta: 
És un animal principalment depredadors i carnívora, s’alimenta d’insectes, mamífers 
petits, llangardaixos i aus. Poden arribar a ingerir fruits com les figues, mores, baines, 
pomes silvestres, etc. 
Hàbitat i comportament: 
Viuen en boscos, ja que escalen els arbres força bé, sobretot en alzinars. Tenen una 
gran resistència al fred. Manifesta una clara predilecció per les zones amb grans roques 
i per les rodalies dels cursos d’aigües. Són animals nocturns i solitaris. 
Cicle vital: 
Poden arribar a viure 10 anys. El zel s’inicia al gener i acaba al setembre, la gestació 
dura 10-11 setmanes. Les femelles pareixen de 1-4 cries per camada, mamen durant 6 
setmanes i s’independitzen al primer anys de vida. Són sexualment madurs als 2 anys 
de vida. Ubica les seves llorigueres a forats entre roques, arbres vells, nius abandonats, 
etc. 

Distribució: 
En la península ibèrica. És una espècie 
introduïda del nord d’Africà. 

Observacions  
Antigament eren utilitzades pels pagesos en els graners per caçar rates. En l’època dels 
romans, les utilitzaven de mascota. 

Fonts: Enciclopèdia Catalana: Història Natural dels Països Catalans, Volum 13: Amfibis, rèptils i mamífers. Llocs web: 
www.asturnatura.com; www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad; Wikipedia 


