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"Een ezel kiezen als huisdier".
Omdat een ezel kiezen als huisdier niet altijd vanzelfsprekend is, en er vaak
door mensen een impuls aankoop wordt gedaan,
wil ik deze maand verder ingaan op dit thema.
Het thema wordt verdeeld in;

Waarom een huisezel
Wat vraagt een ezel van mij
Een ezel is zeker geen paard
Welke leeftijd en geslacht
Raskeuze

Waarom een huisezel

Met name vroeger werd een ezel thuis gehouden om als lastdier te werken.
Buiten Nederland gebeurd dit nog steeds.
Ezels worden ingezet om manden met lasten van en naar de akkers te
brengen, mensen op hun rug te dragen,
molens aan te duwen, karren te trekken, en nog veel veel meer.
Dat zijn dus werkezels en geen huisezels.

Een huisezel houd je als huisdier, zoals een ander een hond, kat of konijn
thuis heeft.
Ook een huisezel kan best een karretje trekken, een klein kind op zijn rug
dragen, of je kunt met je ezel naar een show of keuring gaan.
Een ezel is geen paard en ook geen schaap, dus kiest u geen ezel om het
gras in uw weides kort te houden.
Daar is de ezel niet geschikt voor, en hij zal ongezond worden.
Wat is een ezel dan wel? Nou de ezel is een ontzettend lief en aanhankelijk
dier. Hij is sterk, met een geweldig uithoudingsvermogen.
En doordat een ezel ook nog slim en leergierig is, kunt u hem met enige
aandacht veel aanleren. Maar dit is niet alles, een ezel is met name 100%
trouw aan zijn baas die hem goed behandeld.
Hij ontvangt en geeft knuffels in grote aanhankelijkheid. Een ezel straalt rust
uit en is een zachtaardig dier.
Lijkt me duidelijk waarom u zou kunnen kiezen voor een huisezel!!

Wat vraagt een ezel van mij

Als je dan overweegt om een huisezel te willen aanschaffen, denk dan eerst
goed na over wat een ezel houden betekent.
En vooral: wil en kan ik dit de ezel bieden.
Schaf een ezel nooit zomaar in een impul aan!! Trouwens geen enkel
huisdier.
Daar worden ezel en baasje beide niet gelukkig van.
Ga niet over 1 nacht ijs, denk er goed over na. Weeg de voor en nadelen in
alle eerlijkheid af. Infomeer je ten alle tijden heel goed, kijk op internet,
snuffel sites na, ga naar de bibliotheek, bezoek mensen met ezels, of ga naar
een ezelstal. Als je dan alle informatie in je opneemt, kun je er eens rustig
over nadenken, en je afvragen is een huisezel wat ik wil, en wil een ezel mij
als "baasje".
Bedenk goed dat een ezel heel oud kan worden, en je dus jaren goed voor
hem moet zorgen en je verantwoordelijkheid moet dragen!!

Je bent er klaar voor als
* je elke dag de tijd hebt, om die lange pluizige oren te aaien en hiervan
kunt genieten.
* je niet vies ervan bent om poep uit de wei te scheppen, en vieze stallen
moet schoonmaken.
* je elke dag eraan denkt om voor vers water en vers hooi te zorgen.
* je gaat zorgen dat je een hoefsmid met goede ervaring laat komen,
regelmatig!
* je niet spontaan je weekend tas gaat pakken om er op uit te gaan, maar
eerst goede oppas gaat regelen.
* je bereidt bent in je buidel te tasten, om dierenarts kosten te betalen ,om
je ezel gezond te houden.
* je het niet erg vind om spierballen te krijgen, van het sjouwen van balen
hooi, stro balen, en kilo's stalmest
* je niet kwaad wordt als je eens wat vaker je kleding moet wassen
* je geen vingers in je oren gaat stoppen, als er gebalk uit je wei of stal
hoort komen
* je net zoveel liefde en vriendschap kunt geven aan je ezel, dan dat je van
hem krijgt !!

Een ezel is zeker geen paard

...........
Veel mensen gaan een ezel meteen als een paard bekijken en vergelijken.
Toch als je goed kijkt, kun je al zien dat een ezel zeker geen paard is.
Genetisch gezien zijn paarden en ezels wel nauw aan elkaar verwant.
Paarden en ezels horen alletwee tot de familie van de paardachtigen
(equidae) en het geslacht equus, de familie van onevenhoevige zoogdieren.
Ze zouden zelfs maar slechts 2 chromosomen van elkaar verschillen.
Bij de vele uiterlijke verschillen, zie je meteen dat een ezel meestal kleiner is
dan een paard.
Het hoofd van een ezel is grover en de oogkassen en jukbeenderen zijn
duidelijker aanwezig.

Ook zijn de kaken van een ezel zeer ontwikkeld en heeft een ezel dikke grote
lippen.
Opvallend verschil zijn de oren, stukken groter dan die van een paard.
Verder vallen de kleine, smalle hoefjes op en hun omvangrijke buik.
Als je goed kijkt zie je dat de manen uit rechte borstelige haren bestaan
terwijl ze bij een paard meestal soepel over de hals vallen.
De staart van een paard bestaat uit lange haren, terwijl een ezel een beetje
haar heeft aan het uiteinde van zijn staartje.
Naast alle lichamelijke verschillen is het grootste verschil tussen paard en
ezel; dat een paard een vlucht dier is en een ezel een defensief dier.
Bij gevaar slaat een paard dus op hol, en een ezel blijft staan totdat de
situatie weer veilig is.
Een paard is eerder een deftig dier wat onstuimig kan zijn en vurig. Een ezel
is nederig en geduldig en zacht van aard.
Een werkezel is taaier dan een paard wat moet werken, kan met minder
voedsel als het nodig is en is minder snel vermoeid.
Veel mensen hebben de ezel een verkeerd imago gegeven.
En dat wil ik graag uit de wereld helpen.
Want een ezel is aanhankelijk, leergierig, gezellig, sterk, sober, zeer slim, en
zeker niet lui, niet koppig en ook niet eigenwijs of dom.
Het is een trouwe vriend voor het leven. En daarom voor de mini ezeltjes
onder ons; Klein van stuk, groot in vriendschap!!

Welke leeftijd en geslacht
Denk om te beginnen goed na over de vraag; wat wil ik precies.
Wil je een veulen of een volwassen ezel? Wil je het dier van jongs af aan zelf
verzorgen, waarbij het karakter en uiterlijk steeds duidelijker wordt.
Of kies je voor een volwassen ezel, waarbij het al meer duidelijk is welke
karaktertrekken het dier heeft, en natuurlijk de lichaamsbouw ook al duidelijk
is.
Denk na over de voor en nadelen van beide. Wil je graag een merrie, hengst
of ruin? Een ruin is een gecastreerde hengst en is het meest rustig, logisch
als je eraan denkt dat een ruin geen last meer heeft van zijn hormonen.
Een ruin noemt men overigens ook een kluns of een oen. Ruintjes balken
minder, zijn meestal sociaal, braaf en betrouwbaar. En te combineren met
een hengst , merrie of nog een andere ruin.
Vergeet niet dat een merrie regelmatig in haar volwassen leeftijd hengstig
wordt, en dus wat prikkelbaar kan zijn.
Een hengst op zijn beurt kan behoorlijk last hebben van zijn hormonen, zeker
als een merrie in de buurt is. Hij zal meer balken en hij kan dominant gedrag
gaan vertonen.

Raskeuze

Deze ezels hebben zich verspreidt over West-Europa, en van hieruit zijn de
vele verschillende rassen ontstaan.
Als u voor de keuze staat, en u wilt een zuiver ras kiezen, dan houdt u ten
eerste rekening met de grootte van het dier.
We kunnen de ezels indelen naar stokmaat, dit is de hoogte van de grond tot
de schouders.
Ezels kun je in 3 groepen indelen;
groep 1) de kleinste ezeltjes, met een stokmaat tot 90 cm.
groep 2) de middelmaat ezels, met een stokmaat tot 1,40 cm.
groep 3) de grootste ezels, met een stokmaat groter dan 1,40
In bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk, komen enkele erg grote ezelrassen voor.
Zo heb je in Spanje de Andalusische ezel en de Catalaanse ezel, beide grote
ezels met een stokmaat tussen de 1,35 en 1,60 meter. Zij werden vaak
gebruikt voor het fokken van muildieren.
In Frankrijk ligt er veel bekendheid bij de Grand Noir du Berry en de Poitou
ezel, wat oorspronkelijk grote en krachtige trek- en werk ezels waren. Hun
stokmaat ligt ca. tussen de 1,30 en 1,55 meter.
Naast die mooie grote reuzen, zijn er ook rasezels die kleiner zijn. Zoals de
Ierse ezel, die meestal bont is en een gemiddelde stokmaat heeft van 1,10
meter.

De Mediterrane Miniatuur ezel is natuurlijk de kleinste van de rasezels, zij
mogen niet groter zijn dan 91,4 cm stokmaat.
Rasezels die zuiver van ras zijn, hebben altijd papieren en zijn ook duurder in
de aanschaf dan de niet raszuivere ezels. Zorg ervoor dat je jezelf goed laat
informeren over alle aspecten van een bepaald ezelras, voordat je tot
aanschaf overgaat. Laat je ten nimmer verleiden tot een impuls aankoop
omdat een ezel zielig, of schattig is.
Eerst denken, informatie zoeken, en nog eens denken, en dan doen.
Want er worden al veel te veel ezels (en andere dieren) verwaarloosd, slecht
of verkeerd verzorgd, en belanden dan uiteindelijk triest in een wei.

