
 
 
 
 

 
Què és un Conill? 
Els conills són mamífers de la família Lepòrdis, 
la qual engloba a més de  40 espècies. 
Les que podreu trobar a les botigues per 
vendre són: 
El Conill Nan, que arribarà a un pes aprox. 
d’1,200gr. Té el pèl curt i les orelles grosses i 
aixecades. 
El Conill Belier, 
poden arribar a 
pesar 3 Kg. Tenen 
les orelles grosses  
i caigudes i el pèl 
més llarg que el 
nan. Quan són 
petits tenen les 
orelles aixecades i 
després cauen. Normalment passen unes 
setmanes en què en tenen una aixecada i  
l’altre baixada. 
El Conill d’Angora pesarà aprox. 1,5kg. Té les 
orelles petitones i aixecades cap amunt i un  
pél llarg que haurem d’anar pentinant 
regularment. 
Són mamífers bastant dòcils. Tenen les potes 
del darrera més llargues que les del  davant 
que els serveixen per fer grans salts, tenen una 
cueta petitona i un parell d’incisius llargs i 

forts per poder tallar les fibres vegetals de les 
quals s’alimenten amb facilitat. 
Els conills tenen una esperança de vida d’entre 
6 i 9 anys. 

 
On viuen? 
Si volem tenir un conill a casa, necessitarem 
una gàbia d’uns 80cm de llarg per 40 d’ample, 
com a mínim. 
Com a substrat podem utilitzar qualsevol 
producte especial per ells, des del cànem, 
substrat de paper, de blat de moro, de fusta 
fins a paper de diari. 
Li posarem una menjadora, un abeurador i una 
tremuja pel fenc (d’aquesta manera podran 
anar menjant sense que se’ls hi embruti). 
La gàbia ha de ser el lloc on l’hem de deixar 
quan es queda sol a cada. És important que el 
deixem que corri i salti per casa i que juguem 
amb ell vigilant els que no rosegui els cables 
elèctrics, cadires de fusta, roba... 

 

 
També podrem tenir el nostre conillet a fora al 
pati, però hem de tenir en compte que són 
molt bons excavadors. 

Li podem fer un tancat amb una caseta de 
fusta on dormir i protegir-se del sol, la pluja i 
el fred. 

Els conills no toleren ni les temperatures 
extremes ni els corrents d’aire. És important 
que tinguin un refugi. 

 
Què mengen? 
En estat salvatge, aquest petit rosegador 
s’alimenta de plantes, arrels, bulbs, fruites 
silvestres i d’altres plantes. 
A casa li haurem de donar pinso que hauria de 
representar un 20% de la seva alimentació. Un 
altre 60% el cobrirem amb el fenc o  userda  
que li aportarà fibra, com més llarga i gruixuda 
millor, és important que en mengi cada dia i en 
tingui sempre disponible. El 20% restant serà 
de fruita i verdura com; col, api, julivert, menta, 

 

tomàquet, pera, maduixa, mores,  gerds, pinya, 
poma, taronja, pebrot vermell, pastanaga, 
canonges, escarola, etc... evitarem donar-li 
fruites i verdures que portin molta aigua, com 
per exemple l’enciam.  

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona  cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un conill, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 



 
 

 
És important evitar els aliments salats, 
xocolata, fruits secs, cereals i galetes. 
Les dosis han de ser controlades, ja que 
tendeixen a l’obesitat, i cal que sempre tinguin 
al seu abast aigua fresca i neta 

 
Com es reprodueixen? 
Són animals que es 
reprodueixen  molt 
fàcilment, si  no 
volem cries evitarem 
posar  una femella 
junt amb un mascle. 
El període  de 
gestació  dura 
aproximadament   1 
mes i tindran entre 4 
i 10 cries. 

 

 
Com s’han de netejar? 
Un cop a la setmana canviarem tot el substrat 
de la gàbia i la netejarem amb aigua ben 
calenta, sobretot sense utilitzar cap producte 
químic. 
Normalment acostumen a fer els pipis al  
mateix lloc (és molt pràctic posar-los una  
safata al racó), si és així, li netejarem 
diàriament aquest racó i li posarem una mica 
més de substrat. Si hi ha restes de fruites o 
verdures del dia anterior també les retirarem. 

Com s’han de tractar? 

Els conills són animals molt sociables i molt 
xafarders que no els hi costa gens acostumar- 
se a nosaltres, sobretot si tenim alguna 
llaminadura, com pastanaga o pebrot vermell. 
Ens buscaran per donar-los carícies i que 
estiguem per ells. 
Mai els agafarem per les orelles ni per les 
potes. 
Sempre per sota la panxa i amb les potes del 
darrera recolzades. 

 
Atenció veterinària: 
És important portar el nostre conill  al 
veterinari com a mínim un cop l’any per 
vacunar i fer una revisió general. Hem de 
recordar que les peces dentàries dels conills 
son de creixement continu, cosa  que  voldrà 
dir que n’haurem de tenir cura, evitant el 
sobrecreixement, ja que això no els deixaria 
menjar amb normalitat. També és important fer 
analítica de femtes cada 6 mesos per 
assegurar-nos que no tinguin paràsits. 
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