Vachtweetjes: het schaap

Van de redactie
Op Texel zijn geweest en zonder een product van schapenwol thuiskomen is bijna onmogelijk. Truien, vachten en crèmes met wolvet (lanoline), je kan je volledig verwennen met de
producten van deze wollige dieren. Aan wolvezels worden allerlei gunstige eigenschappen
zoals water- en vochtafstoting toegekend. Vachten van schapenwol worden ook gebruikt voor
het voorkomen van doorlig- of -zitplekken. In de 19e eeuw was de Duitse professor Gustav
Jaeger een fervent voorstander van het dragen van wol.
Kleding van dierlijke vezels, direct op de huid gedragen, zou volgens hem een positief effect
hebben op het afstoten van afvalstoffen. Deze theorie leidde onder meer tot de oprichting
van het Engelse kledingbedrijf Jaeger (inmiddels failliet) dat Long Johns produceerde. Hele
generaties zijn opgegroeid met het beeld van oude mannen in deze lange onderbroeken van
Jaeger wol.
Als schapenwol zo populair lijkt, levert het dan ook wat op? Een telefoontje met de Wolfederatie leert het volgende: de prijs van witte wol is 30 cent per kg, die van zwarte wol 8 cent per
kg. Aangezien een schaap per scheerbeurt gemiddeld 2,8 kg wol geeft, levert het de veehouder nauwelijks geld op. Waarschijnlijk kost het scheren meer dan het oplevert.
Niet alle schapenhouders scheren in hetzelfde seizoen, zo zijn er zomerscheerders en winterscheerders. Het winterscheren heeft een aantal voordelen. Uit onderzoek uit 1991-1992 blijkt
al dat geschoren ooien minder ruimte in de stal innemen dan ongeschoren ooien en meer
eten hetgeen ten goede komt aan het geboortegewicht van de lammeren [1]. Verder blijkt dat
er ook een betere hygiëne rondom het aflammeren mogelijk is.
En wat nu als een schaap niet geschoren wordt? In de categorie opmerkelijke verhalen zijn er
twee over de jarenlang vermiste Australische schapen Sheila en Chris die bij het terugvinden
een enorme vacht bij zich droegen. Chris werd teruggevonden na vijf jaar en had een vacht
van ruim 40 kg bij zich. Het dier werd onder anesthesie geschoren om te voorkomen dat hij in
shock zou raken [2]. Blijft het haar van schapen altijd doorgroeien of zijn Sheila en Chris een
uitzondering?
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