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Fakta om hesten 

Antal heste: Der er knap 60 millioner heste i verden 

 

Lugte: Heste kan normalt ikke lide lugten af svin. De kan generelt godt lide søde lug-

te og undgår typisk sure eller bitre lugte 

Hukommelse : Heste har en bedre hukommelse end elefanter 

Australien: Der var ingen heste i Australien før 1788 

Hastighed: En hest galoperer med omkring 44 km/t. Den højeste løbehastighed der 

nogensinde målt for en hest, er 88 km/t 

Zebraer og æsler: Zebraer (Hippotigris) er en underfamilie til hestene (Equidae) og 

æsler (asinus) er en underart af hestene 

Zebra-æsel: Zebroid, zedonk, zorse, zebra mule, zonkey og zebrule er alle engelske 

betegnelser for én ting: En krydsning mellem en zebra og et æsel 

Alder: Ponyer er de længstlevende af alle heste og kan blive over 50 år gamle 

Husdyr: Man ved at heste har været menneskets husdyr i mere end 5000 år, men 

der er fundet hulemalerier af heste, som er mere end 17.000 år gamle 

60 mio. år: Heste begyndte at udvikle sig på det amerikanske kontinent for mere end 

60 millioner år siden. De uddøde dog her og blev senere genintroduceret af de span-

ske kolonister 
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Fakta om hestes anatomi 

• Solskoldning: Heste med lyserød hud kan blive solbrændte og solskoldede 

• Galdeblære: Heste har ingen galdeblære 

• Hjerte: Et hestehjerte vejer 9 kg 

• Øjne: Heste har de største øjne af alle dyr, der lever på land 

• Syn: Fordi hestens øjne sidder på siden af hovedet, kan de se næsten 360 grader 
på samme tid 

• Ører: Heste har 16 muskler i øret, hvilket gør dem i stand til at dreje ørene 180 
grader 

• Hove: Hestehove vokser ca. 6 mm pr. måned. Det tager næsten et år for hovene 
at vokse fra rødderne til jorden 

• Skelet: En hests skelet består af omkring 205 knogler 

• Tandsæt: Føl har mælketænder, der erstattes af voksentænder, når de bliver 3-5 
år gamle. En hests tænder kan desuden bruges til at estimere dens alder 

• Tænder: Hingste har generelt 40 tænder, hvor hopper kun har 36. Hestes tænder 
stopper i øvrigt aldrig med at vokse 

• Hjerne: En hests tænder fylder mere end dens hjerne – og hestens hjerne er ca. 
halvt så stor som menneskets 

• Blodtyper: Der findes 7 almindelige blodtyper blandt heste 

• Puls: En sund og rask voksen hest skal have en hvilepuls på omkring 36-40 slag 
pr. minut 

• Vejrtrækning: En voksen hest tager 8-16 åndedrag pr. minut 

• Arabere: Fuldblodsaraberen (også blot kaldet ‘arabere') har typisk 5 lændehvirvler 
og 15 halehvirvler mod de normale 6 lændehvirvler og 18-20 lændehvirvler hos an-
dre hesteracer. Dette bevirker, at araberenes hoved og hale står højere end hos 
andre heste. Arabere har desuden også 1 ribben mindre end andre hesteracer 
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Fakta om hestedfærd og pasning 

• Søvn: Heste sover typisk 2 ½ – 3 timer pr. døgn og de sover desuden længere om 

sommeren end om vinteren. De kan både sove stående og liggende 

• Stilling: En hest ligger normalt kun ned i 43 ½ minut pr. dag (i gennemsnit) 

• Psyke: Heste er sociale dyr, der bliver ensomme, hvis man efterlader dem alene. 

De sørger desuden, når deres artsfæller dør 

• Tamhed: Når en vil hest slippes fri i naturen, mister den hurtigt al sin tamhed og bli-

ver vild igen 

• Opkast: Heste kan ikke kaste op (de kan dog hoste materie op, hvis de er meget 

syge og typisk også tæt på døden) 

• Dominans: Hingste slås om hopper, men almindeligvis ikke om territorier 

• Kulde: Man kan finde ud af om en hest fryser ved at mærke efter bag dens ører; 

hvis området er koldt, fryser den 

• Væskemangel: Man kan finde ud af om en hest er dehydreret ved at nive den i hu-

den; hvis det tager tid for huden at udglatte sig, har hesten brug for vand 

• Mavesmerter: En hests mave bør altid afgive gurglende lyde; hvis ikke de er til ste-

de, er dette et tegn på kolik (mavesmerter) 

 Andre fakta om heste 

• Betegnelser: En hunhest kaldes en hoppe, en hanhest en hingst og en nyfødt hest 

et føl 

• Klassificering: Heste er planteædende pattedyr, der tilhører slægten Equus (dette 

gælder også zebraer) 

• Føl: Betegnelsen ’føl’ bruges kun om heste i deres første leveår. Vilde føl (der lever 

i naturen) dier højst et år – under visse omstændigheder kan denne periode dog for-

længes. Føl kan i øvrigt løbe kort tid efter fødslen  
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