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Gallina sedosa del Japó, exemplar amb plomes paregudes al pèl humà, exposat a l.expossició de 2013.

Hola eres professor/a de biología? Doncs tal vegada t´interesse aquesta proposta educativa. Sóm
l´associació de criadors d´aus de raça de la comunitat valenciana, AVIVAL, i cada any organitzem una
exposició nacional on es poden contemplar prop de 1000 gallines de raça tant autòctones, com la nostra
gallina de chulilla o la alacantina, gallines de races de diferents comunitats autònomes aixi com també
gallines de races de tot el món, des d´Australia al Japó passant per Malaisia o Nord America.

Gall de Chulilla

Gall Alacanti

I per què aquesta proposta? Des d´avival treballem per la conservació, recuperació i cria d´aus de raça
pura, és a dir, races amb patrons genètics intactes des de fa segles, i ahí és on entra la biología i dins de la
biología la genètica i les lleis de Mendel, lleis que nosaltres intentem aplicar per a continuar amb aquesta
llavor.

Colom figureta valenciana, raça autóctona valenciana

Gallina valenciana de Chulilla, raça autóctona en recuperació

A la nostra exposició podreu observar més de 1000 animals perfectament anellats, gallines, ànecs, oques,
perdius, guatles, conills i més espècies salvatges com els faisans. Tots els animals de genética pura, que
segueixen un patró genètic únic i intacte durant segles.

Ànecs exòtics presents a la mostra, de colors espectaculars.

Els alumnes podrán gaudir d´aquesta experiencia única, ja que probablement mai hauràn vist tants i tan
diversos animals junts d´aquestes característiques, i des de l´aspecte didàctic i pedagògic és una ocasió
molt bona per a posar en pràctica la genética reproductiva basada en els conceptes de Mendel.
Tipus de crestes, de becs, de potes, de colors, de tamanys de morfologies….. tot amb una explicació
genética, i tot basat en els estudis i teories de Mendel.

Gall de raça Brahma, amb orige hindú, els mascles apleguen a pesar més de 5kg i una alçada de prop d´un metre. Animal present a
l´exposició de 2013.

Gall de raça Orpington, originaria del Regne Unit, concretament del condat de Kent, on va ser creada cap al segle XVIII. Animal
present a l´expo 2013.

L´exposició tindrà lloc al recinte ferial de Requena els dies 28, 29 i 30 de Novembre, sent la data més
adient per a la visita dels instituts el divendres 28.

Gall de raça Leghorn

Gall de raça Serama,
catalogada com la raça més xicoteta del món,
hi han animals registrats de 250 grams.

La visita té un cost d´1 euro per alumne, que es destinarà a cobrir els costos d´organització de la mostra.
Si el vostre centre està interessat, podeu ficar-vos en contacte al telèfon 65 775 24 70, preguntant per
Joan Mateu, o via correu electrònic a granjapekin@hotmail.com

Gallina de raça Marans, originaria de França.

Gallina sedosa del Japó. Una de les gallines més cridaneres de la mostra pel seu plomatge idèntic al cabell humà.

Conills de diferents races presents a la mostra.

Faisans de diverses races és poden observar a l´exposició.

Gall Australorp, orige Australià, amb un pes de més de 5 kg

Colom risat

Gallina Serama, orige Malaisia, la gallina més xicoteta del món, 250 grams.
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