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Paardengeschiedenis
Hoelang bestaan paarden al?
Paarden waren er niet opeens – ze zijn in
de laatste 50 miljoen jaar geëvolueerd.
Door fossielen te bestuderen kunnen we de
geschiedenis van het paard volgen en zien
hoe het dier in de loop der jaren is veranderd.

Herkenbaar
Ongeveer 16 miljoen jaar geleden
begonnen paarden op open grasvlaktes
te leven. Ze kregen grotere tanden om
beter op het taaie gras te kunnen kauwen,
en gingen steeds harder lopen om aan
roofdieren te kunnen ontsnappen.

Vroeg paard
De eerste oerpaarden waren zo groot als
honden, aten fruit en zachte bosblaadjes en
hadden vier tenen aan beide voorpoten en
drie tenen aan hun achterpoten.
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Paarden en mensen
We weten dat paarden en mensen
elkaar al zeker 30.000 jaar geleden
tegenkwamen: er bestaan nog steeds
grotschilderingen van de dieren uit
die tijd.

Familiebanden
De meest nabije familieleden van
paarden zijn tegenwoordig wilde ezels,
zoals de Aziatische kiang, gewone
ezels en Afrikaanse zebra’s.
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Vuur en ijs

Lily - I’ve adjusted this rough slightly to
better fill the space. Please work from
this layout when it comes to colour

Waarom worden paarden vol-,
warm- en koudbloeden genoemd?
Paardenrassen worden in drie groepen
ingedeeld: volbloeden, warmbloeden
en koudbloeden. Deze categorieën
verwijzen naar hun temperament
en gedrag, niet naar hun
lichaamstemperatuur.

Vol vuur
Volbloeden, zoals de lusitano,
zijn gefokt om hun snelheid en
wendbaarheid. Ze zijn fel en
vurig – hun eigenaars hebben
soms heel wat met ze te stellen!
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Handige helpers
Koudbloeden, zoals de percheron,
zijn rustig en intelligent. Ze zijn
speciaal gefokt om koetsen te
trekken en op boerderijen te
helpen.

Warme winnaars
Warmbloeden, zoals de haflinger, zijn niet
zo kalm als koudbloeden, maar lang niet
zo fel als volbloeden.

Ze zijn rustig en sterk, atletisch
en intelligent. Het zijn geweldige
wedstrijdpaarden.
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Wilde hengsten!
Leven er nog steeds paarden in het wild?
Hoewel de meeste paardensoorten al
honderden jaren geleden door mensen
zijn getemd, ontsnapten er wel eens een
paar die in het wild gingen leven. De
afstammelingen van deze vrije vogels
worden ‘wilde paarden’ genoemd en
kun je overal ter wereld aantreffen.

Wild in hart en ziel
Het przewalskipaard is een echte wilde
soort. Tienduizenden jaren lang leven er
al kuddes in Mongolië. Het is de enige
paardensoort die nooit is getemd.

Sneeuwpaarden
De kleine, maar gespierde
ijslanders brengen de helft
van het jaar door in de ijzige
hooglanden. Hun dikke,
donzige vacht beschermt ze
tegen de kou.
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Olé!
Mustangs zijn afstammelingen van de
Spaanse paarden die in de zestiende
eeuw naar Noord-Amerika werden
gebracht. Tegenwoordig komen ze
voor in allerlei staten van de VS.

Aussies
De Australische wilde
paardensoort wordt ‘brumby’
genoemd. Brumbies leven in
grote kuddes door het hele land
tot in de Australische Alpen.
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