
  RACES AUTÒCTONES DE 
LES ILLES BALEARS

Les cabres i les ovelles



DEFINICIÓ GENERAL (SEGONS RAE)

❑ Marrà, Molto o merdà  (Mallorca) (Del llat. [agnus] carnarĭus, [corder] de carn).

Mamífer remugant, que arriba als set o vuit decímetres d’alçada fins a la creu, amb
front convex, banyes buides, anguloses, arrugades transversalment i enrotllades en
espiral, i llana espessa, blanca, negra o vermellosa.

❑ Ovella (Del llat. ovicŭla).

Femella del marrà.

❑ Cabra (Del llat. capra).

Mamífer remugant domèstic, d’un metre d’alçada, lleuger, amb pèl curt, aspre i
sovint vermellós, banyes buides, grans, nodoses i tornades cap enrere, un manyoc
de pèls llargs penjant de la mandíbula inferior i cua molt curta.
Femella d’aquesta espècie, una mica més petita que el mascle i a vegades sense
banyes.



L’ovella

Marrà , moltó, merdà ovella



La Cabra

Boc Cabra



CARACTERÍSTIQUES FISIONÒMIQUES

OVELLA

•  Cariotipus ovella domèstica = 54 
parells de cromosomes 

• De 70 a 80 cm d’alçada. Cos fort i 
arrodonit cobert de llana.

•  Cap curt i front ampla. No té 
barba. Cua caiguda 

• No té glàndula odorífera

• Té glàndula interdigital, glàndula 
lacrimal i orifici lacrimal 

• La gestació dura 150 dies 

•  S’explota per carn, pèl, pell i llet 

CABRA

• Cariotipus cabra domestica = 60 
parells de cromosomes

• Mida similar a l’ovella. Pèl curt i 
aspre 

• Té banyes. Té barba. Cua alta 

• Té glàndula odorífera 

• No té glàndula interdigital, ni 
glàndula lacrimal ni orifici 
lacrimal

•  La gestació dura 150 dies 

•  S’explota per carn, pèl, pell i llet



LES OVELLES AUTÒCTONES DE LES 
ILLES BALEARS
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1.- OVELLA MALLORQUINA

• Orígens

• És una raça entroncada amb el 
bestiar oví de l’àrea insular 
mediterrània, del qual deriven 
també las races corsa, sarda i 
siciliana, totes, de temps 
enrere, molt relacionades pel 
comerç existent entre les illes 
d’aquesta mar.

• L’ovella mallorquina és el grup 
d’oví més extens de l’arxipèlag 
balear i es pot considerar 
històricament com una raça 
amb diversos ecotipus, com són 
el de pla i el de muntanya.



OVELLA MALLORQUINA . TRETS GENERALS

• La producció més important és la 
de carn, ja que la seva treta 
principal és la venda de les cries 
per a consum, amb una 
producció molt apreciada per la 
gastronomia illenca

• És una raça rústica, bona mare i 
amb bones condicions lleteres, 
cosa que fa que sigui apreciada 
com a mare a les explotacions 
dedicades a la producció de carn.

• És un animal fonamentalment de 
pastura, que aprofita la vegetació 
espontània, els rostolls i les fulles 
dels ametlers



2.- OVELLA MALLORQUINA ROJA

• Orígens

• És un grup reduït d’ovelles de la 
nostra comunitat, que té la 
consideració de raça amb un 
morfotipus ben definit a l’illa de 
Mallorca. Es coneix també amb 
la denominació de "coeta", en 
clara referència al gruix de la 
coa.

• Des del punt de vista genètic, la 
raça roja mallorquina deriva de 
l’encreuament de dos troncs de 
bestiar oví, un procedent del 
sud del continent europeu, i 
l’altre dels països del Nord d’
Àfrica, que ha aportat les 
característiques diferencials 
d’aquesta raça, com són la 
coloració roja, la llana entrefina 
i la coa ampla.



OVELLA MALLORQUINA ROJA

• Malgrat que no és una raça 
especialitzada en la producció 
càrnica, la seva treta principal és 
la venda de cries per a consum, 
amb un pes viu de 24-26 quilos.

• Tradicionalment, i a causa a que 
aquesta raça és bona productora 
de llet, les cries no es desmamen 
fins al moment de la venda.

• És un animal fonamentalment de 
pastura, molt rústic, acomodat als 
terrenys de climatologia seca, 
capaç d’aguantar les èpoques de 
sequera, la qual cosa fa que sigui 
molt apreciat a les àrees del sud 
de Mallorca i, especialment, als 
municipis de Llucmajor, Algaida, 
Montuïri i Campos.



3.- OVELLA MENORQUINA

• Orígens
• És un fidel representant del grup ètnic de 

les illes de la Mediterrània occidental, que 
s’ha mantingut pur a causa de la 
insularitat, per la seva adaptabilitat al 
medi i, principalment, per la seva alta 
prolificitat. Es considera com una raça 
pròpia de l’illa de Menorca.

• La seva semblança amb la resta de races 
balears de llana blanca i amb les races de 
les altres illes de la Mediterrània 
occidental, molt específicament amb la 
raça sarda, són evidents, la qual cosa fa 
pensar que els orígens són els mateixos 
per a totes aquestes races.



OVELLA MENORQUINA

• És un animal rústic, de 
proporcions allargades i 
grandària mitjana, amb un pes 
que oscil·la en les ovelles 
adultes de 45 a 65 quilos.

• La llana és de color blanc, i el 
velló, obert.

• És una bona raça lletera i molt 
prolífica



4.- OVELLA EIVISSENCA

• Orígens

• Com la resta de races ovines de les Illes, està 
entroncada amb el bestiar oví de la 
Mediterrània occidental, amb unes 
característiques molt definides que permeten 
diferenciar-la amb facilitat de les ovelles de 
raça mallorquina i menorquina.

• Durant el segle passat, la raça eivissenca va 
estar sotmesa a encreuaments continuats amb 
diferents races d’origen peninsular i, més 
modernament, amb races d’origen estranger, 
dirigides fonamentalment a la producció 
càrnia, però, afortunadament, la reacció dels 
criadors ha conduït a un desig de recuperar 
aquesta raça, de la que ja s’ha fixat el 
prototipus morfològic



OVELLA EIVISSENCA

• És un animal de tipus equilibrat, 
molt rústic i tranquil, la qual cosa 
fa que sigui apreciat en el món 
rural. Es conserven principalment 
per a la producció d’anyells, per a 
mantenir netes d’herba les terres i 
per a l’aprofitament dels rostolls.

• Actualment, l’ovella de raça 
eivissenca és un animal 
testimonial, atès l’escàs nombre 
d’exemplars en puresa, ja que 
d’acord amb l’Associació de 
Productors d’Oví Eivissenc, el cens 
de reproductors que reuneixen el 
morfotipus desitjat és molt baix, la 
qual cosa motiva la presa de 
mesures urgents per a 
conservar-la, ja que està en perill 
molt greu d’extinció.



LES CABRES AUTÒCTONES DE LES 
ILLES BALEARS
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ESPÈCIES CAPRINES DE LES ILLES BALEARS
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CABRA MALLORQUINA

• Orígens
• La cabra fou un dels 

primers animals domèstics 
presents a les nostres Illes 
i és curiós que, malgrat 
l’escassa pressió selectiva 
feta sobre aquesta espècie 
en el transcurs dels anys, 
els animals presentin una 
morfologia ben uniforme, 
especialment a les zones 
de muntanya.



CABRA MALLORQUINA

• Dades generals

• Aquesta raça està localitzada 
fonamentalment a la Serra de 
Tramuntana.

• La raça disposa ja d’un estàndard, encara 
no oficial, que pot conduir de forma 
progressiva al Llibre genealògic.

• El pèl és fort i de color castany / roig amb 
unes zones de color més obscur, quasi 
negre, que estan formades per una retxa 
que recorre, des de damunt del coll, tota 
l’esquena fins a la coa. En els mascles s’hi 
dóna també una retxa negra que fa la creu 
amb la de l’espinada, que va de cama a 
cama passant per damunt de la creu de 
l’animal.

• Tant els mascles com les femelles tenen 
també de color negre les extremitats a 
partir del cos, l’entrecuix i el ventre.



CABRA EIVISSENCA

•Orígens

•Hi ha pocs antecedents 
que permetin suposar 
l’origen ètnic d’aquesta 
població, atesa la seva 
variabilitat, però és una 
més de les agrupacions 
caprines de l’àrea 
mediterrània, i 
totalment diferenciada 
de la raça mallorquina.



CABRA EIVISSENCA

• Present tant a Eivissa com a 
Formentera, es troba 
localitzada a petites 
explotacions, on conviu, 
generalment, amb ovelles. El 
cens no és molt elevat.

• La seva aptitud productiva és 
doble: producció de cabrits 
per a consum, i de llet, que es 
destina a fer formatge, 
sempre molt apreciat.


