Welsh Hill Speckled face schapen.
Welsh Hill Speckled face schapen komen uit de berg- en heuvelachtige omgeving van Devils
Bridge en de Powys Hills midden-Wales. Hier bestaan grote kuddes, van gemiddeld 1000 dieren,
die in tegenstelling tot de meeste schapen in nederland in semi-wilde omstandigheden worden
gehouden. De lange selectie van overleven in dit ruige gebied, heeft een ras opgeleverd dat zich
bergschaap kan noemen, zelfredzaam is, gezond, sober en sterk is. De ooien zijn ongehoornd en
hebben een levend gewicht van ongeveer 55 kilo. Rammen zijn zwaarder ong. 75 kilo en zijn
soms gehoornd. Daarmee zijn Speckled Face schapen voor een bergschaap aan de grote kant.
Onder de Nederlands omstandigheden, rijkere graslanden, worden ze vrij vlot vet. Ook bij
schaarste in de winter gaan ze pas laat aan het hooi. Ze krabben liever het gras onder de
sneeuw vandaan dan dat ze hooi eten. De Welsh Hill Speckled Face is een ras met een attractief
uiterlijk. Stugge witte wol en zwarte gespikkelde markeringen rond de neus, ogen, oren, knieen
en hoeven. De wol is weliswaar wit, maar de kwaliteit is matig tot redelijk. De stugge haren van
tussen de 7- 12 cm, die de vacht juist zo waterafstotend maakt, prikken. De wol spinnen gaat
matig, maar voor tapijt, tweedstoffen of voor vilten is ze echter prima geschikt. Een goede
graadmeter van gezondheid of goede conditie is de benaderbaarheid van het schaap. Speckled
Face laten niet gauw zien dat ze iets onder de leden hebben. Wanneer een Speckled Face zich
gemakkelijk laat pakken moet de alarmbel afgaan. Verder hebben Speckled Face schapen niet
veel verzorging nodig. Éénmaal per jaar scheren en de klaauwtjes 1-2 keer per jaar bekappen.
Gemiddeld zal de Speckled Face ooi in Nederland ongeveer 1,5 lam ter wereld brengen. In
verhouding tot Wales, is in Nederland, mede door beter grasland, een hoger percentage tweeen drielingen. De lammeren wegen bij de geboorte tussen de vier en de vijf kilo. Ze zijn na de
geboorte zeer vlot op de been. Geboorte problemen behoren tot de uitzonderingen. De zorg
van de ooi voor haar lammeren is te prijzen. Immers Speckled Face schapen moeten zichzelf
kunnen redden. Over het algemeen is geen begeleiding nodig en kan dit zelfs tegendraads
werken. Soms hebben jonge ooien, die voor het eerst aflammeren, beperkte ondersteuning
nodig. Ze zijn dan wat aangeslagen of geschrokken. Volle buikjes, beweeglijke lammeren en
wegen van de lammeren op groei en een keertje controle van uiers volstaat. Een- en tweelingen
worden meestal moeiteloos groot gebracht. Bij drielingen heeft de ooi wat krachtvoer nodig,
daar zij anders gevoelig kan zijn voor melkziekte. Het ras staat inmiddels op de Europese lijst
van bedreigde schapenrassen De schatting is dat er ongeveer 19 duizend dieren zijn. In
Nederland is er een handvol fokkers en houders en ligt het aantal schapen tussen de 150 en
200, waarvan hier in Overschild 35 Speckels rond lopen. Bent u nieuwschierig of geïntereseerd
in dit geweldige ras dan kunt u ze altijd komen bekijken, in de zomer maanden lopen ze in het
natuurgebied Tetjehorn. (anders komt u ze af en toe tegen op het fietspad Schildmeer
noordzijde).

