
 

GUINEU Nom científic: Vulpes vulpes 
Nom en castellà: Zorro  

Família: Canidae 
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Característiques morfològiques: 
La longitud del cos és de 55-85cm, la de la cua és de 28-46cm. Pesa de 4-8 kg, els 
mascles són lleugerament més grans que les femelles. Té un musell allargat, unes 
grans orelles, els ulls tenen pupila oval. Les extremitats són allargades, amb els peus 
petits. El color del seu pèl és molt variable, des de blanc platejat fins al taronja 
rogenc. La part del ventre i la zona davall la mandíbula és blanca. Les extremitats són 
negres com la punta de les orelles, la cua és força llarga, almenys com la meitat de la 
longitud del cap i el cos, en l’extrem si pot observar una corona de pels blancs.  
 
Dieta: 
És omnívor, la femella en èpoques de cria és més voraç que el mascle. S’alimenta de 
conills, de petits mamífers, aus, rèptils, carronya i invertebrats com llagostes. També 
s’alimenta de fruita molt madura. 
Hàbitat i comportament: 
El podem trobar en zones forestals i en zones més obertes o properes a les ciutats. 
Des del nivell del mar fins a altituds de 3000m. És un animal d’hàbits nocturns, pot 
recórrer gran distàncies per buscar aliment. Són fonamentalment crepusculars i 
nocturnes. 
Cicle vital: 
El zel es produeix entre gener i febrer, varis mascles persegueixen una mateixa 
femella. La gestació dura 50 dies on dóna a llum de 3-7 cries que naixen cegues, a 
les 2 setmanes obren els ulls, l’alletament dura un mes i mig. En la tardor 
s’independitzen i al cap de l’any ja són madurs sexualment. 
 

Distribució: 
En tota la península ibèrica, menys Balears i 
Canàries. 

Observacions: 
No tenen músculs facials,així que no poden ensenyar les dents. Tot i tenir hàbits 
nocturns, té una visió pobra en la foscor, per lo que es guia més per l’olfacte i l’oïda. 
Poden arribar a córrer a velocitats de 72km/h. 
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