
 

Wilde Ezel (Burico) 
 
De ezel is 500 jaar geleden door de Spanjaarden naar Aruba gebracht en 
speelde een belangrijke rol in de Arubaanse economie. De ezel werd voornamelijk 
gebruikt om zowel goederen als mensen te vervoeren. 
 
Latijnse naam:  Equus asinus asinus  
Lengte:  Als een ezel geboren wordt heeft hij een hoogte van ongeveer 

60 cm en een volwassen ezel heeft een hoogte tussen de 100 
en 130 cm. De ezels op Aruba zijn kleiner dan hun Europese 
soortgenoten.  

Gewicht:  Als een ezel geboren wordt weegt hij/zij ongeveer 20 -25 kilo. 
Een volwassen ezel weegt tussen de 100 en 150 kilo.  

Kleur:  Ezels komen voor in vijf verschillende kleuren: wit, zwart, bruin, 
lichtbruin en grijs. De meeste ezels hebben een zwarte streep 
die over hun ruggengraat lopen. Deze streep begint tussen de 
oren en eindigt in het pluimpje van de staart. Op schoft- of 
schouderhoogte wordt deze streep gekruist.  

Voortplanting:  De merrie is 11 tot 13 maanden zwanger. Ze zoogt haar kind net 
zolang een nieuw veulen weer geboren is. Net na de geboorte is 
de merrie heel erg vruchtbaar. Om haar baby te beschermen 
tegen de mannetjes gaat ze een tijdje alleen met haar baby op 
stap. Pas na een paar weken, als het jong wat sterker is, komt 
ze weer bij de groep terug.  

Woonomgeving:  In “Mondi’s ”. 
Verdedigingsmethoden:  Schoppen en bijten. 
Voedsel:  De ezel eet verschillende bladeren van de bomen, grassen, 

zaden en zelfs cactus. Daarnaast eten ze brood, kool, sla, 
wortels, maïs, aardappel en ook zelfs komkommer en broccoli.  

Vijanden:  Mensen.
 
 De gemiddelde leeftijd van de ezels ligt tussen de 35 en 40 jaar. Er zijn ook 

gevallen bekend waar ezels 50 jaar geworden zijn.  
 Ezels zijn sociale dieren. Ze leven in groepen van 2 tot 16 dieren. Ze hebben veel 

beweging nodig en kunnen in één dag van Noord naar San Nicolaas lopen. Ezels 
blijven vaak in hun eigen habitat of leefgebied.  

 In de Arubaanse 'winter' krijgt de ezel een andere vacht. Het is dan een paar 
graden kouder dan in de zomer en de vacht wordt dan wat dikker, gaat misschien 
zelfs beetje krullen, waardoor een ezel er zomaar heel anders uit kan zien.  

 Meer informatie: www.arubadonkey.org 
 


