Parc de Molló – Parc d’Animals del Pirineu
La guineu (Vulpes vulpes)
Igual que el llop (Canis lupus), la guineu forma part de la família dels cànids, a la que també pertany el gos
domèstic (Canis familiaris). La guineu, però, és més petita que el llop; els mascles adults pesen al voltant de
5 Kg, mentre que les femelles adultes pesen entre 3 i 4 Kg. La guineu és un animal capaç de viure a hàbitats
molt diversos i a Catalunya es troba a l’alta muntanya, als boscos, a les planes i fins i tot a prop o inclús dins
dels pobles. A títol anecdòtic, un cop es va veure una guineu al cim de l’Aneto, la muntanya més alta dels
Pirineus.
La guineu que trobem als Pirineus i que es pot veure al Parc d’Animals de Molló és la guineu comuna, que
és un dels mamífers terrestres amb una àrea de distribució més extensa: viu a tota Europa, a la major part
de l’Àsia al nord de l’Himàlaia, a gairebé tota Amèrica del Nord i a Austràlia, on va ser introduïda a mitjans
del segle XVIII. Al mon hi viuen varies espècies de guineus, algunes amb característiques molt especials que
les ajuden a sobreviure en climes extrems. Aquest és el cas de la guineu àrtica (Alopex lagopus), que és un
dels mamífers més resistents al fred i quin pelatge canvia de color segons l’estació de l’any.
La guineu comuna és un animal carnívor que s’alimenta sobre tot de rosegadors i altres petits mamífers, a
més d’ocells, animals morts i fins i tot rèptils i amfibis. Espacialment a la tardor, però, la guineu també
menja plantes, sobre tot fruits silvestres.
Les guineus viuen en parelles o en grups familiars formats per un mascle i unes poques femelles. En aquest
darrer cas, només una de les femelles es reprodueix. Les altres, però, ajuden a criar els petits. El període de
reproducció va de desembre a febrer. La gestació duran una mica menys de dos mesos i la cadellada te com
a mitja quatre o cinc cadells.
Sempre s’ha dit que les guineus són molt llestes. De fet, hi ha varies observacions que semblen indicar que,
efectivament, les guineus són animals molt intel·ligents, és a dir, capaços de modificar la seva conducta
ràpidament en resposta a una situació nova. A títol d’exemple, s’ha observat com una guineu es feia passar
per morta per tal d’atreure -i caçar- els ocells carronyaires que se li acostaven!
Fa molts anys, un grup d’investigadors de l’antiga Unió Soviètica van fer un estudi amb l’objectiu
d’entendre el procés de domesticació dels animals. Van escollir la guineu per fer l’estudi i al llarg de varies
generacions de guineus van anar seleccionant els animals més dòcils. Al cap d’un temps, tenien un grup de
guineus que es comportaven en molts aspectes com gossos i a més tenien característiques morfològiques i
fisiològiques semblants també a les del gos domèstic. No s’ha d’oblidar, però, que les guineus que viuen al
bosc són animals salvatges i el seu lloc és la Natura.

