Ruien
Als je aan schapen denkt, denk je aan wol. Maar oerschapen, sommige oude en/of ‘tropische’ rassen hebben
geen wol, maar haren. Deze dieren ruien; ze verliezen vanzelf hun haren in het voorjaar. De rui is dus een
oorspronkelijke eigenschap van schapen. Haarschapen zijn bijv. (v.l.n.r.) Moeflons, de Kameroen en
Barbados Blackbelly schapen

De Wiltshire Horn is een heel oud cultuurras, het heeft al wel wol, maar
verder nog veel eigenschappen van het oerschaap, zoals bijv. het dragen
van horens en, dus ook: ruien.
Het vasthouden van de vacht is eigenlijk een ‘foutje’ van de natuur.
Mensen hebben ontdekt dat wol een fijn product is en hebben gebruik
gemaakt van dit foutje door juist deze dieren te gebruiken om mee te
fokken. Zo kon men de wol ‘oogsten’. Er is door de eeuwen heen veel
aandacht besteed aan het fokken van allerlei kwaliteiten wol. Daarbij
werd gelet op o.a. lengte en dikte van de ‘wolharen’ en de dikte en de
kleur van de vacht.
Jaarling Wiltshire Horn ooi in de rui

Enkele voorbeelden van niet ruiende woldragende schapen:

Wolmerino

Solognote

Karakul

Walliser Schwarznase

Leicester Longwool

Shetland schaap

Heidschnucke

Ryelands

Het ruien heeft zo zijn voordelen:

Je hoeft niet te scheren

Weinig of geen last van myasis

geen last van verwentelen

zelfredzaam in het water,
het vacht zuigt zich niet vol

?

Altijd goed zicht, dus controle op de spenen

Lammeren kunnen makkelijk
de spenen vinden

Volop nestmateriaal
voor vogels.

Meestal verliezen de volwassen rammen en de niet drachtige ooien als eerste
hun wol in het voorjaar. De ooien gebruiken hun energie nog even voor de
dracht en het geven van de melk. Daarna begint bij hen ook de rui. Aan het
einde van de zomer ruien de lammeren ook. Hun ‘nestvachtje’ verruilt zich voor
de eerste echte vacht.

De wintervacht is kort, maar geeft
voldoende bescherming voor de kou omdat
de implant van de wol heel dicht is. Het vacht valt niet ‘open’ zoals soms
wel bij langwollige schapen gebeurt. ,
<- dichte korte wol op de rug.

De Wiltshire Horns kunnen dus goed tegen de kou. Ook kunnen ze tegen wind
en regen, maar erg prettig vinden ze dat niet. Net als elk ander type schaap, kan
de Wiltshire Horn een beschut en droog plekje erg waarderen.

De vachtkleur van de Wiltshire Horn is altijd
wit. Bruine vlekken in de wol met de daarbij
bijbehorende afwijking in de wol structuur
zijn toegestaan. Zwarte vlekken op de behaarde delen (kop en poten)
zijn ook toegestaan.

…..en de rammen hebben soms een baard.

