Paarden
Paarden bestaan ongeveer 70 miljoen jaar. Maar helemaal in het begin zagen ze er heel
anders uit; veel kleiner. Je hebt meisjes- en jongenspaarden. De meisjes noem je een
merrie, de jongens een hengst. Als een hengst gecastreerd is, noem je het een ruin. Ook zijn
er verschillende hoogtes. Dit noem je de stokmaat. Als hij hoger dan 1.57 cm is, noem je
hem een paard. Is dit lager dan 1.57 cm dan noem je hem een pony.

Natuur
In de natuur leven paarden in grote kuddes. Ze leven het liefst op open vlaktes. Zo kunnen
ze met elkaar de omgeving in de gaten houden en elkaar op tijd waarschuwen als er gevaar
dreigt. Paarden zijn heel gevoelig; als 1 paard in de kudde schrikt, springen ze meteen
allemaal op; klaar om te vluchten. Paarden kunnen veel beter horen dan mensen.
De ogen van het paard zitten aan de zijkant van het hoofd. Daardoor hebben ze veel breder
zich dan wij. Een beetje zoals op een panorama-foto. De neus van paarden werkt ook beter
dan die van de mens. Het is belangrijk dat ze goed kunnen zien, ruiken en horen, want zo
kunnen ze op tijd reageren als er een roofdier in de buurt is.

Oren
Aan de oren van een paard kun je zien hoe hij zich voelt. Als zijn oren naar voren staan, dan
heeft hij waarschijnlijk een geluid gehoord of iets gezien, waar hij meer van wil weten. Liggen
zijn oren strak in zijn nek, dan is hij boos. Hangen zijn oren een beetje naar de zijkant en
bewegen ze rustig verschillende kanten op? Dan voelt hij zich ontspannen.

Voeding en gebit
Als een veulen wordt geboren dan heeft het een paar kiezen in zijn mond. Als hij ouder wordt
dan komen daar tanden en kiezen bij en wisselt hij de veulenkiezen. Een volwassen paard of
pony heeft 24 kiezen en 12 tanden.
Een paard is bijna de hele dag bezig met eten. Hij eet niet alleen gras, maar hij knabbelt ook
op takjes en blaadjes van planten. Gras en hooi noem je ‘ruwvoer’ en voor paarden is het
heel belangrijk om hier de hele dag door op te kunnen kauwen. Als dat niet kan, krijgen ze
last van hun maag.

Huisvesting
Als paarden op stal staan is het heel belangrijk dat ze nog steeds contact kunnen hebben
met de paarden die naast hen staan. Het fijnst is als ze naast een vriendje staan. Paarden
zijn niet graag alleen. Ook hebben paarden veel beweging nodig. In de natuur lopen ze de
hele dag door, op zoek naar eten. Het is dan ook belangrijk dat ze regelmatig buiten komen
met andere paarden. Je ziet zelfs dat paarden, net als mensen, niet iedereen even leuk
vinden. Ze sluiten vriendschappen met paarden waar het goed mee klikt. Tegenwoordig
worden steeds meer paarden in kuddes gehouden. Op De Paardenkamp is een prachtig
Paddock Paradise aangelegd waar een kudde paarden de hele dag en nacht met elkaar
samenleeft.

Rimpels en grijze haren
Paarden worden sneller oud dan mensen. Ze krijgen grijze haren en de rug zakt soms een
beetje in. Boven de ogen krijgen ze kuiltjes. Een soort paardenrimpels. Ook hun gebit wordt
slechter waardoor ze soms wat minder goed kunnen eten. Stichting De Paardenkamp is een
rusthuis voor oude paarden in Soest. Alle paarden die daar wonen zijn 20 jaar of ouder. Op
De Paardenkamp is de oudste pony 50 jaar geworden!

