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Què és un Cavall?
El cavall és un mamífer pertanyent a la família dels èquids. Hi 86 
races diferents al món. En la 
família del cavall s'inclouen tres grups de mamífers salvatges: les 
zebres; els ases i, finalment, els cavalls.



Què és un Cavall?
Els cavalls poden ser domesticats, aquells que l'home va aconseguir 
domar amb diferents finalitats són de gran utilitat en ramaderia o 
per a esport, com així també en teràpies de rehabilitació 
psicològica i física (equinoteràpia) i per al transport en 
determinats contextos rurals. A el mateix temps, trobem els cavalls 
que viuen en un estat salvatge.



Característiques físiques del cavall
Els cavalls són animals que físicament posseeixen un gran port.

L'altura d'un cavall es mesura des de la creu fins al pis i variarà 
en correlació a la raça; alguns arriben a altures de 185 
centímetres. També el pes dependrà de la raça o varietat, variant 
majoritàriament entre els 390 i els 1.000 quilograms.



Alimentació del cavall
Són herbívors i s'alimenten d'una gran varietat d'herbes i 
gramínies. Els cavalls necessiten una alimentació adequada per 
evitar problemes de salut, prevalent patologies com l'anèmia o 
l'obesitat, entre d'altres.



Esperança de vida del cavall
La vida dels cavalls salvatges s'estén fins als 25 anys 
aproximadament, mentre que els domèstics poden viure uns 40 anys. 
Cal recordar que fins als 4 anys d'edat aquests mamífers no han 
assolit l'edat adulta, recentment a partir de llavors són preparats 
per ser domats i muntats.



Hàbitat del cavall
Els cavalls salvatges, escassos a causa de la caça i de la constant 
persecució de l'home, es troben en deserts, sabanes i praderies 
d'Àsia i Àfrica. Les races domesticades poden trobar-se en tots els 
punts del mon.



Reproducció dels cavalls
La gestació es concreta al llarg de 11 
mesos, i únicament en ocasions 
excepcionals es produeix el naixement 
de més d'una cria. Al voltant dels 4 
anys d'edat, els cavalls aconsegueixen 
la maduresa sexual.

Els cavalls domèstics tenen problemes 
en l'acoblament sexual, de vegades cal 
que mamporreros dirigeixin el membre 
del cavall per fecundar la femella.



Ús esportiu del cavall
En l'actualitat els cavalls s'utilitzen per a diferents activitats 
esportives gràcies a les seves especials condicions, incloent el 
salt, el polo, la doma clàssica,la doma vaquera i altres varietats.



Cures del cavall
El cavall necessita un espai en el qual se senti còmode, vacunació 
de forma periòdica i desparasitació interna i externa. També 
requereix cura dental: cal que cada sis mesos un veterinari llimi 
els odontocets que comunament es formen. A més, el veterinari ha de 
realitzar-li una revisió general almenys dues vegades per any.



Caràcter del cavall
El cavall es comunica amb els altres membres del ramat, transmetent 
les seves emocions. També estableixen una jerarquia de domini sense 
violència. No són agressius i opten per fugir abans de combatre.



Tipus de temperament del cavall
Els cavalls es divideixen en:

Cavalls de sang freda. Són els més tranquils.

Cavalls de sang tèbia. Cruïlla de cavalls de sang freda i de sang 
calenta.

Cavalls de sang calenta. Denominats cavalls de pura raça: són de 
gran temperament i molt nerviosos.



Desplaçament del cavall
Els cavalls es destaquen per la seva velocitat, ductilitat i 
elegància de desplaçament, és així que alguns són utilitzats en 
competicions de salts, curses i exhibicions.

Aquests animals tenen tres formes de desplaçar-se: a pas, a trot 
(poden arribar a velocitats de 15 quilòmetres per hora) i al galop 
(arriben als 65 quilòmetres per hora).


