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EL MÓN DE LES GALLINES
El món és bonic perquè és variat. I el de les gallines no
ho és menys: n’hi ha de moltes races, diferents entre elles
pel plomatge i la grandària, però també pel color de la closca
dels ous. I, igual com les persones, cadascuna té un caràcter
i un temperament propis.
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Algunes tenen el plomatge
decorat amb magnífiques figures
geomètriques.
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Algunes gallines són molles
com un coixí, amb un plomatge
rodó i suau.

En altres races les plomes són tan blanes
i sedoses que semblen els pèls d’un gat, i
fins i tot et venen ganes d’acaronar-les!
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A R A U CA N A
N’hi ha que semblen gairebé
còndors, sense ni tan sols una
ploma al coll.
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A
I d’altres en tenen massa! Les
plomes al voltant de les orelles i al
coll les fan molt bufones…
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…i n’hi ha que tenen tantes
plomes al cap que gairebé no
se’ls veuen els ulls!

IX

Hi ha gallines negres del cap als
peus, bec i cresta inclosos.

I d’altres tenen la cua
increïblement llarga!
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COM ES DISTINGEIX
EL GALL DE LA GALLINA?

El gall té una cresta molt
més gran que la de la gallina.

OU

GALL

La cua del gall és
molt més gran i cridanera.

La gallina és
més menuda i lleugera.

Les potes del gall estan
proveïdes d’esperons per tal
de combatre i defensar-se.

GALLINA
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Ordre: Galliformes
Classe: Aves
Fílum: Chordata
Regne: Animalia
Domini: Eukaryota

POLL DELS
8 ALS 40 DIES

POLLET DELS
0 ALS 7 DIES

POLLASTRE DELS
41 DIES FINS A L’EDAT
REPRODUCTIVA

QUÈ ÉS EL GALLUS GALLUS
DOMESTICUS EN TERMES DE
CLASSIFICACIÓ CIENTÍFICA?
Subespècie: Gallus gallus
domesticus
Espècie: Gallus gallus
Gènere: Gallus
Família: Phasianidae

Les gallines ponen els ous.

A N CO N A

El gall i la gallina són, respectivament, el mascle i la femella
adults de la subespècie Gallus gallus domesticus. Les diferències
es fan evidents de seguida: el mascle és, de fet, sempre més
vistós que la femella, com molt sovint passa al món natural.
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OUS PER A
RECEPTES DELICIOSES

GALLINA
LLOCA

EDATS DIFERENTS, NOMS DIFERENTS
De la desclosa dels ous naixen els pollets: acabats de néixer, és molt difícil saber si són mascles
o femelles! Quan són més grans se’ls anomena polls i més tard pollastres, i en el transcurs de
només sis o vuit mesos ja són adults: la gallina comença a produir ous i el gall a cantar i festejar.
Si l’aparellament segueix al festeig, els ous quedaran fecundats. Només d’aquests, una vegada
covats, podran néixer els pollets.
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I DESPRÉS?
Després del festeig i de l’aparellament, la mare lloca haurà
de covar els ous fecundats durant vint-i-un dies, després dels quals
naixeran els pollets. Durant aquest període la lloca no abandonarà
mai els ous al niu, només el temps indispensable per beure i menjar.
Una gallina pot arribar a covar fins a quinze ous alhora.

A PROPÒSIT DEL FESTEIG

SO R

En l’amor, l’aparença no ho és tot. Per causar impressió a una
gallina no hi ha prou de ser guapot, sinó que també cal tenir
traça amb el ball. Els galls, de fet, festegen amb les gallines
amb una mena de dansa ritual especial (coneguda com a
tidbitting, en anglès) en què agafen de terra
un trosset d’algun aliment especialment exquisit
i el llencen enlaire perquè torni a caure,
marcant el ritme amb la seva veu
greu i regular. Una autèntica
serenata!
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QUINS SÓN LA GRANDÀRIA
I EL PES D’UNA GALLINA?

ENTRE
90 I 100 CM

El gall i la gallina són, respectivament, el mascle i la femella.
També entre les gallines hi ha els pesos pesants… i els pesos
ploma! La grandària i el pes varien moltíssim en funció
de la raça: hi ha gallines tan petites que es poden arraulir
en el palmell de la mà (races nanes) i d’altres que són fins
i tot més altes que un nen d’uns tres anys (races gegants).
Les gallines més lleugeres pesen només tres-cents grams, com
una taronja, mentre que les de grans dimensions pesen fins a
cinc quilos, com un basquet de taronges sencer!

ENTRE
80 I 90 CM

ENTRE
70 I 80 CM
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MIRA QUI PARLA

QUIQUIRIQUIC

El galliner no és de cap manera un lloc tranquil ni silenciós:
gallines, galls i polls poden emetre molts sons, tots diferents,
en funció del sexe, de l’edat, de la situació o d’allò que volen
comunicar.
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No tothom sap que, en els
moments de lleure, a les gallines els
encanta parrupar. És un rondineig
greu i tranquil que recorda una
mica els roncs d’un gat.

El «cloqueig» és el so típic que
emeten les gallines mentre
graten la terra en cerca
d’aliment. Quan troben alguna
cosa apetitosa, el cloqueig es fa
més intens i festiu!

Alerta vermella! Si la gallina
crida «co co co co deeee»
desesperadament i més fort
de l’habitual, és un senyal de
perill. Campi qui pugui!

Dins del galliner també els polls tenen
alguna cosa a dir. El seu refilet típic és
un seguit de «piu piu piu» delicats
i tendres, que acompanyen durant
tot el dia el cloqueig de les gallines.
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El gall no canta només a trenc d’alba, sinó
també durant la jornada. Hi ha galls que
emeten «quiquiriquics» potents d’una
durada de fins a vint segons!

Quan la gallina fa «co co de» significa que
tot just ha post un ou i convida les altres
a fer el mateix perquè, si un predador
trobés més ous al niu, el d’ella tindria
més probabilitats de salvar-se.
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