ANIMALS DOMÈSTICS

Completa la graella amb els noms del mascle, femella i cria d’aquests animals:


mascle
femella
cria
cavall




burret

mula


vaca


ovella


cabra

porc


conill


llebre


gall







CLAU DE CORRECCIÓ

mascle
femella
cria
cavall
egua, euga
pollí, poltre
ase, burro, ruc
somera, burra
burret, ruquet
matxo
mula
mulat
bou; toro, brau
vaca
jònec (bou), vedell -a
mardà
ovella
corder, be, xai
boc; moltó, crestó
cabra
cabrit
porc, bacó; verro
truja, bacona, verra
porcell, garrí, godall
conill
conilla
catxap, llodrigó
llebre
llebre
farnaca, llebretó
gall
gallina; lloca
pollet; pollastre (gall), polla (gallina)


CLAU DE CORRECCIÓ

mascle
femella
cria
cavall
euga, egua,  iegua*, 
poltre –a (cavall, egua, joves); potro*, anoll (poltre 15-18 mesos); pollí –ina
ase, burro, ruc, somer
somera, burra, ruca 
asenet (ase petit), burret (ase petit), ruquet*, arriet (ase petit); pollí –ina, pollino*
cavall
somera
mul mula, matxo (mul), mula somerina, somerí –ina, pollí –ina
ase, eguasser
egua
mul mula, matxo (mul), mul eguí, mula eguina; pollí –ina
mul, matxo
mula
mulat (mul jove)
bou, toro (brau, mascle adult no castrat), brau (mascle adult no castrat), cappare**
vaca
vedell –a (bou o vaca de menys d’1 any), videll*, vadell*), mec –a (vedell, vedella), meco*, jònec (brau o bou de menys de 2 anys), jònic**, jònega (vaca de menys de 2 anys), anoll (vedell entre 1 i 2 anys), brauell (brau o bou jove que encara no està acostumat al jou), brava (vaca jove reservada per a la reproducció i que encara no ha parit per primer cop), vaqueta**, bravatell (brau jove de 2 a 3 anys), brau (abus., vedell de més d’1 any), meix –a (vedell que mama), xurmer (vedell que mama), primal –a (entre 1 i 3 anys),

mardà, marrà, xoto*
ovella
anyell –a (menys d’1 any), xai xaia (anyell, anyella), corder (anyell), corderet*, be (xai, anyell), anyí (anyell), marrec (xai), borrec borrega (d’1 a 2 anys), borrego*, primal –a (entre 1 i 3 anys), xot (anyell), 
boc, cabró, cabrot; moltó (castrat), xot (moltó), xoto*, crestat (boc capat), crestó (crestat)
cabra
cabrit (petit de la cabra), segall –a (jove), cabrida (cabra femella de menys d’1 any, primala), cabrella (cabra petita), cabridella (cabreta de llet), primal –a (entre 1 i 3 anys), xot (cabrit que encara mama), 
porc, bacó, tocino*, gorrino*, cotx, verro (porc no sanat destinat a cobrir truges), verri*, verre*, marrà (verro), 
porca, truja, verra, bacona, tocina*, llavora (truja destinada a la cria), gorrina*
garrí –ina (porc petit), porcell –a (garrí), gorrí (garrí), godall (garrí), godí (garrí), marranxó (porcell), mamelló**, nodrís (porcell), lletó –ona (porc petit), marrinxó (porcell), verratell (porcell), baconet*, tocinet*, porcastrell –a (porc, truja, des que el desmamen fins que acaba de créixer), 
conill
conilla
llorigó (cria del conill), llodrigó (llodrigó), conillet*, catxap (conill novell),
llebre
llebre
llebretó (petit de la llebre), llebretí (llebretó), farnaca (llebre jove),
gall
gallina, lloca (gallina que cova)
pollet,  poll, pollastre (gall jove), polla (gallina jove), capó (pollastre capat de petit per engreixar-lo)

El primer nom de cada casella és la forma referencial del DIEC. Les formes amb un asterisc no apareixen al DIEC; si porten dos asteriscos, no apareixen al DIEC amb aquest significat. Els noms en negreta són usuals a les Terres de l’Ebre, segons la bibliografia.
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