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De ezel
De ezel behoort tot dezelfde familie als paarden en zebra‘s.
Ongeveer 6000 jaar geleden, hebben wij mensen de tegenwoordige huis-
ezel tot ons huisdier gemaakt. Hij stamt oorspronkelijk van de Afri-
kaanse wilde ezel. Er zijn ezels met lang haar, kort haar, krullend haar 
en een ruige vacht, in verschillende tinten tussen bruin en lichtgrijs tot 
zwart. Daarnaast zijn er ook een paar gevlekte ezels. De buik, het ge-
bied rond de mond en de ogen zijn wit. Ezels hebben staande manen en 
een in een grote kwast eindigende staart.

De ezel is eerder sober en bescheiden. Hij heeft maar weinig eten en 
drinken nodig. Zelfs bij overvloedig eet hij niet te veel. Gras, hooi, ha-
ver en maïs behoren tot het favoriete voedsel van de ezel. Zijn uitste-
kend reukvermogen helpt hem bij het zoeken naar voedsel en water.

De ezel wordt tussen de 60-180 cm hoog en 100-400 kg zwaar. Zijn 
hoeven zijn hard en vrij smal, zodat hij de steilste paden veilig kan be-
klimmen. De oren zijn meer dan 20 cm lang en voortdurend in beweging. 
De grote ogen zijn twee keer zo groot als bij een walvis of olifant.
Het dag- en nachtdier slaapt staand, slechts drie uur en met onder-
brekingen. Een ezel kan 40 jaar oud worden. Gemiddeld worden ezels 
maar ongeveer 25 jaar.

De draagtijd van de ezelin duurt ongeveer 360 dagen. Het veulen weegt 
ongeveer 10 kg wanneer het op de wereld komt en kan al lopen. Het 
wordt meestal zes maanden gezoogd en eet later gras, hooi en stro. 
Het veulen blijft bij de moeder, en wordt door haar beschermd.
Een volwassen ezel kan dagelijks meerdere kilometers afleggen en 
daarbij zware lasten dragen of zware wagens trekken.
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De ezel quiz

De grijze ezel heeft honger.
Help hem de weg naar zijn favoriete voedsel te vinden.

Hoe lang zijn de oren van een ezel?

Wat eet een ezel het liefst?

Hoe zwaar kan een ezel worden?

Welke dieren behoren tot dezelfde 
familie als de ezel?

Een vrouwelijke ezel is een ezelin.
Hoe noem je een jonge ezel?

Kun je deze vragen beantwoorden?


