Pony
Het kleintje onder de paarden
Pony's vind je over de hele wereld. Ze leven zowel in
het wild als bij mensen, bijvoorbeeld op maneges.
Veel landen hebben hun eigen typische ponysoort. Zo
leeft de IJslander in IJsland, de Fjordenpony in
Noorwegen en de Exmoor in Engeland.
Uiterlijk
Pony’s zijn eigenlijk kleine paardjes. Ze zijn niet groter dan 1 meter en 47
centimeter. Anders zou je het een paard moeten noemen. Pony's kunnen wel zo'n 20
jaar oud worden. Net als paarden hebben ze manen en een lange staart. De vacht
van pony's is meestal zwart, wit, bruin of rood. In de winter is de vacht duidelijk
dikker om te beschermen tegen de kou.

Voer
Pony's lopen graag buiten. Ze grazen het liefst gras. Er moet altijd water zijn om te
kunnen drinken. Hooi en brokken eten ze ook graag en een appel of wortel is op z'n
tijd een traktatie.
Gedrag
Meestal zijn pony's erg lief. Toch moet je voorzichtig zijn als je ze wilt aanraken. Ze
schrikken namelijk makkelijk en zeker als de pony je niet kent, weet je niet hoe hij
zal reageren. Pony's kunnen ook opgewonden, boos of gelukkig kijken. Laat hij
bijvoorbeeld zijn voortanden zien, dan is hij erg nieuwsgierig.
Jongen
Een moederpony is elf maanden drachtig. Na de bevalling
probeert de babypony direct te gaan staan. Vier
maanden lang drinkt het ponyveulen bij zijn moeder.
Daarna is hij groot genoeg om zelf gras te gaan eten.
Verzorging
Als je een pony houdt, moet je ook goed voor hem zorgen. Dat betekent dat je hem
iedere dag moet borstelen. Zo blijft z'n vacht schoon en mooi en het is ook goed
voor z'n spieren. Z'n hoeven moet je schoonmaken, want in stallen loopt hij snel
door z'n eigen uitwerpselen heen. En vergeet niet iedere dag de stal uit te mesten.
Dat is erg belangrijk!
Zijn paarden en pony's vrienden?
Dat kan best. Je kunt het zien als ze bevriend zijn. Ze gaan dan dicht tegen elkaar
aan staan in de wei. Soms snuffelen ze aan elkaar en hinniken dan zachtjes.

