
LES 12 CURIOSITATS MÉS 
SORPRENENTS SOBRE CAVALLS

Maset Dels Cavalls



1. Quants litres d'aigua beuen els cavalls
Una de les seves curiositats més sorprenents. Els cavalls beuen entre 25 i 55 
litres d'aigua a el dia.

Aquesta quantitat varia en funció de la mida i pes de l'equí, a més de la seva 
activitat i de el lloc on es trobi.



2. Estàtues commemoratives de personatges històrics 
a cavall
La posició del cavall té molt a veure amb el 
significat de l'estàtua. 

Si el cavall apareix amb les dues potes 
aixecades, això vol dir que aquesta persona va 
morir en combat. 

Si només aixeca una pota, la mort es va 
produir per ferides produïdes en la batalla. 

Si, per contra, el cavall apareix amb les 
seves quatre potes sobre el terra, això vol 
dir que la mort del genet va ser per causa 
natural.



3. Les dents dels cavalls mai deixen de créixer
Aquesta raresa és deguda a el desgast continu a què estan exposats les dents 
dels cavalls. Els seus dentadures masteguen herba entre 12 i 18 hores a el 
dia, temps que provoca un gran desgast i que es compensa amb aquest creixement 
incessant.



4. Els cavalls són animals molt intel·ligents i 
sociables
Als cavalls no els agrada estar sols, si passen molt de temps sense cap 
companyia és possible que el cavall desenvolupi problemes mentals o de 
comportament, de manera que per evitar això el millor és que estiguin sempre 
en companyia i així no patiran cap tipus de trastorn.



5. La mida dels ulls dels cavalls, de les seves 
curiositats més cridaneres
Una de les curiositats més cridaneres. Només les 
balenes, les foques i l'estruç superen el cavall 
pel que fa a la grandària dels seus ulls. La 
posició que tenen aquests permet una visió 
panoràmica. El camp visual de l'equí és força 
ampli, posseeix visió monocular i binocular. Sí, 
encara que sembli estrany, pot veure coses 
diferents amb cada ull i alhora gràcies a la seva 
visió monocular. Amb la seva visió binocular, amb 
els dos ulls alhora, pot veure a partir del seu 
nas i cap avall, de manera que el front és una 
àrea cega que tenen els cavalls.



6. Els cavalls distingeixen els colors?
Doncs no com nosaltres els humans, però sí distingeixen algun color. els 
cavalls s'assemblen més als gossos, distingeixen algun color però no tots.



7. Els cavalls tenen el sentit de l'olfacte molt 
desenvolupat
Això és a causa de la proximitat de el sentit olfactiu amb el cervell. Els 
cavalls són molt sensibles a les olors i gràcies a això poden utilitzar aquest 
sentit en multitud de situacions. Per exemple per buscar aigua, ja que tenen 
la capacitat d'olorar l'aigua fins i tot estant sota terra. Una cosa molt útil 
per a cavalls que visquin al desert, sobretot tenint en compte la quantitat 
diària d'aigua que necessiten.

També utilitzen el seu olfacte per reconèixer amics, enemics, objectes 
desconeguts i fins i tot altres grups de cavalls fent olor el fem o l'orina.



8. Poden vomitar els cavalls?
Per molt sorprenent que sembli, la resposta a aquesta pregunta no és 
afirmativa. Ara ja entenem per què els cavalls pateixen tant de còlics, 
arribant moltes vegades a provocar-los la mort. ¿La raó? Doncs tot es remet a 
el sistema digestiu, en concret, a la boca de l'estómac. Aquí es troba una 
vàlvula anomenada càrdies o corbata suïssa. En aquesta vàlvula es troben uns 
músculs que són tan fortes que impedeixen que els aliments ingerits tornin a 
la boca. Pel que en cas d'intoxicació o indigestió molt fort, els cavalls són 
incapaços de vomitar i els aliments ingerits passen directament de l'estómac 
als intestins, produint una contaminació greu i provocant els perillosos 
còlics.



9. Un poltre és capaç de córrer a les poques hores 
d'haver nascut
Una altra de les curiositats més característica, ja que la majoria dels 
animals necessita un període d'adaptació, com els gossos per exemple. El 
poltre, però, és una criatura precoç i és capaç de posar-se de peu a les 
poques hores de néixer, adquirint la suficient coordinació en les seves 
extremitats per poder córrer i fugir si està en perill.

La mida de les cames d'un poltre correspon a l'90% de l'total que arribaran 
quan siguin adults.

La resposta a aquesta pregunta és una mica complicada ja que depèn de molts 
factors. Un d'ells és si es tracta d'un cavall salvatge o en captivitat. Un 
salvatge sol tenir una esperança de vida menor no superant els 25 anys d'edat, 
en canvi, un en captivitat sol viure uns 30 anys.



Però no només depèn d'aquests dos factors, dins dels cavalls en captivitat 
també cal tenir en compte el tipus de cavall de què es tracta i el treball que 
realitza. Hi ha tres tipus diferenciats:

Els cavalls pesats o de tir: característics per la seva gran grandària. 
Mesuren entre 1,63 i 1,83 metres i el seu pes està entre 700 i 1.000 quilos. 
L'esperança de vida d'aquests està entre 25 i 30 anys.

Els cavalls lleugers o de cadira: destaquen per la seva agilitat, velocitat i 
resistència. Pesen una mica menys que els anteriors, uns 550 quilos, i mesuren 
entre 1,42 i 1,63 metres. No obstant això, encara que sembli una mica 
contradictori, és una de les categories que menor esperança de vida té no 
arribant a complir els 25 anys d'edat.

Els ponis: els mini cavalls amb més esperança de vida. No superen el metre i 
mig, tenen un cos molt més robust que els anteriors i un pèl fort i brillant. 
Es caracteritzen per la seva calmat caràcter, ideal perquè els nens els muntin 
i aprenguin. La seva esperança de vida supera els 40 anys, i fins i tot, poden 
arribar fins als 45.



10. Com expressen els cavalls seu estat d'ànim
Les orelles d'un cavall tenen una doble funció: a més d'escoltar, també poden 
expressar el seu estat d'ànim.

Anem a destacar 6 posicions bàsiques:



Orelles dretes 
i en moviment:

és l'estat d'alarma natural del cavall. És 
la posició normal de qualsevol cavall de la 
qual no hem de preocupar-nos.

Orelles fluixes 
o caigudes: 

aquesta posició pot ser degut a tres coses. 
La primera pot estar lligada a el cansament 
de l'animal o que estigui trista, la segona 
pot ser degut a la submissió davant un 
rival més fort i dominant, i la tercera i 
última pot indicar que el cavall està 
malalt, però en aquest cas sense cap tipus 
de moviment.

Orelles alçades 
cap endavant:

 mostra desconfiança cap a alguna cosa o 
algú que desconeix, cal anar amb compte 
perquè no sabem com pot reaccionar.



Orelles cap a 
enrere:

significa submissió o temor. Sol donar-se 
en cavalls joves quan es comença a 
muntar-los. Si veiem aquesta posició en un 
cavall d'avançada edat pot ser que tema al 
seu genet per ser massa brut amb ell.

Orelles 
enganxades al 
clatell:

compte amb aquesta posició. Indica 
agressivitat cap a un altre cavall, animal 
o persona.

Una orella cap 
endavant i una 
altra cap 
enrere:

expressa dubte. Si el seu genet intenta 
explicar-alguna cosa nova, vol dir que no 
ho ha entès bé, pel que haurà de explicar 
de nou.


