TEIXÓ
Família: Mustelidae

Nom científic: Meles meles
Nom en castellà: tejón
Distribució:
Tota la península ibèrica

Característiques morfològiques:
Té el cap allargat i triangular. La longitud del cap i del cos és de 570-790mm, la de la
cua de 130-185mm. Pesa de 7-15 kg. Les seves potes són curtes i fortes, adaptades a
excavar. El coll és curt i ample. El pelatge és llarg i fort. En el llom, té una divisió de
color, clar en l’arrel i la punta i fosc en el mig. El ventre i les potes són negres, el cap
és blanc, amb dos franges negres paral·leles longitudinals. La vora de les orelles i
l’extrem de la cua són blancs. A la primavera canvia el pel.
Dieta:
És omnívor, s’alimenta d’insectes, i altres invertebrats, de petits mamífers, rèptils
petits, panís, fruita i plantes. Pot arribar a consumir carronya.
Hàbitat i comportament:
Pot viure des de zones semi-àrides fins a zones d’alta muntanya, tot i que prefereix els
contraforts muntanyosos amb certa cobertura vegetal, preferiblement bosc clar
combinat amb pastures amplies.
Cicle vital:
S’aparellen durant tot l’any, influïts per les condicions ambientals, però especialment
del febrer al maig. La gestació dura 65 dies. La majoria dels naixements són entre
febrer i març. Tenen de 2-4 cries de color blanc que mesuren 12-15cm, obren els ulls
al mes i a les 9-10 setmanes surten a la superfície. La lactància dura uns 3 mesos. La
femella s’ocupa exclusivament de les cries

Observacions:Excava un cau, la teixonera, que consta de gran nombre de túnels i cambres.
Pot viure sol o en grups petits. Diposita les dejeccions en uns forats que excava al sòl d'uns
20cm de diàmetre i de 5 a 10cm de profunditat, les latrines, que després no tapa. Les letrines
més allunyades de les teixoneres serveixen per a marcar territori.
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