Thema van de maand januari
"Ezels in de winter"

Deze maand wil ik het thema Ezel in de winter bespreken.
Onze ezelmeiden zijn voor de eerste winter bij ons, en wij moeten natuurlijk
de zorg daardoor aanpassen. Tijd voor het thema van de maand januari!
Het thema is verdeeld in;

Wintervacht
Bijvoeren en water
Weide Winterwonderland
Stal winterproof
Té koud Brrrrrrr
winterezels

Wintervacht

*lange wintervacht blijft binnen ook nog lang nat*

Ezels leven oorspronkelijk in een warm en droog klimaat.
In Nederland en dan speciaal in de wintertijd, is dat ver te zoeken.
Het zijn koude en vooral natte dagen die de winter (en herfst) brengt.
Hier in Nederland is het klimaat zodanig, dat ezels vanzelf een wintervacht
krijgen.
De lange haren houden een ezel goed warm maar niet droog.
En eenmaal nat geworden, blijven deze lange haren ook langer nat.
Ook kunnen ze vanwege het klimat in Nederland niet snel genoeg weer
opdrogen. Het weer blijft té lang slecht, nat, vochtig en druilerig.
In de landen waar ze oorspronkelijk vandaan komen, is het klimaat veel
anders, en kunnen ezels die nat zijn geworden weer snel opdrogen.
Een ezel kan dus met gemak, op een koude dag naar buiten in zijn weide.
Mits daar de mogelijkheid is om te schuilen voor nat en winderig weer.
Ook sneeuw geeft een natte vacht, ook al blijft het in de eerste instantie
boven op de haren liggen!!
Van smeltende sneeuw wordt een ezel door en door nat!
Ondanks dit gegeven, en het feit dat een ezel geen waterdichte vacht heeft,
sta ik er van te kijken,
dat onze ezelmeiden er vaak zelf voor kiezen om gewoon buiten in de regen
blijven staan.
Meestal zijn ze dan op zoek naar gras, en staan ze al druipend te grazen.
Het lijkt me vanzelfsprekend en logisch, dat ze in ieder geval de mogelijkheid
tot schuilen
hebben. En ’s avonds een warme droge stal, waar ze verder kunnen
opdrogen.
Soms komt er ook een handdoek aan te pas!
Gelukkig zie ik ook dat ze na het grazen, vanzelf de droge stal opzoeken met
hun buikjes gevuld.

*sneeuw blijft op de vacht liggen*

Bijvoeren en water geven

*lekker hooi eten, nu het gras onder het sneeuw is verdwenen*

In de winter is het belangrijk om de voeding in de gaten te houden, en aan te
passen. Omdat er minder gras op de weide groeit, en bij een laag sneeuw
kunnen ze geen sprietje meer vinden. Matig bijvoeren is wenselijk voor de
ezels.
Lekker vers stro ligt op de stalvloer, waar de ezels ook zeker van zullen eten.
Dit heeft geen voedingswaarde, maar is enkel buikvulling.
Verder is hooi een must, en de hoeveelheid moet in de winter worden
verhoogd.
Toen Bianca ( fokster van onze meiden) op visite was, zo net voor kerst, lag
er die week voor het eerst ook sneeuw.
Gelukkig kon zij mij meer informatie geven over het voeren in de winter, en
kan ze laten zien, hoeveel hooi de meiden op een dag nodig hebben in deze
wintertijd.
Ik gaf ze dus duidelijk té weinig hooi, en daarom begonnen ze flink aan het
stro te eten. Omdat ze hun lichaam warm moeten houden, en er verder geen
gras meer te vinden is met die sneeuw, is hooi erg belangrijk. Eten betekent
verbranding en betekent dus warmte. Of zoals Bianca zegt, hun kacheltje
moet branden om zich warm te houden.
Hooi heeft voedingsstoffen en vitamine, wat stro helemaal niet heeft.
Het bijvoeren van een extra dikke verse winterpeen voor de vitamine A, (en
er zit bovendien veel vocht in), is zeer wenselijk. Ook het bijvoeren van een
handvol granen mengsel oftewel muesli mix voor ezels.
Naast het feit dat de ezels deze bijvoeding in de winter echt nodig hebben,
vinden onze ezelmeiden het hartstikke lekker.
Een enkele keer krijgen ze ook nog wel wat appel, maar daar ben ik heel
voorzichtig mee. Dat krijgen ze hooguit 1 keer in de week, want anders
krijgen ze meteen fledderpoep ervan.
Let op het geven van vers water!! Bij vorst moet je enkele keren per dag
zorgen dat het ijs eraf is, zodat de ezels kunnen blijven drinken.

Juist omdat ze veel hooi krijgen, moeten ze meer kunnen drinken, dan als ze
gras kunnen eten.

*Roncette komt de lege emmer checken; vullen graag!*

Weide Winterwonderland
Nu hebben wij geen kilometers wei, maar ik probeer de ezels steeds een
stukje erbij te geven.
Zolang er geen sneeuw ligt kunnen ze dan weer een klein stukje begrazen.
De stroomdraad paaltjes zet ik een stukje verder, en zo krijgen ze een kleine
strook groen bij hun weide. Wat ze erg weten te waarderen.
Ook hiermee probeer ik erg op te letten, want ze grazen het stukje groen
Heel enthousiast in een mum van een tijd helemaal kaal.
Hierdoor krijgen ze veel gras, maar ook meer vocht binnen, en dat merk je
wel aan hun ezelvijgen hoor. Het worden dunne losse poep klodders in stal en
wei.
Voor onze ezeldametjes leg ik bij droog winterweer, op enkele plekken in hun
weide hun hooi klaar. Zodat ze , als er weinig is te grazen, toch wat moeten
lopen en zoeken naar hun eten. Het ziet er uit als een soort speurtocht naar
hooi. Ze lopen op en af van de fruitwei,(bergje op) weer naar beneden, en
dan weer achter de schuur langs naar voren.
Ik zie dat ze zo veel meer in actie zijn, en ze laten zo de staldeur wat meer
met rust……….die ze al flink hebben aangeknaagd.
Wel merk ik hierbij, dat ezels inderdaad hele slimme dieren zijn, en meteen
in de gaten hebben waar ik het hooi heb gelegd.
Hierdoor moet ik steeds de route van de hooispeurtocht veranderen!

*hooibergjes zoeken in de wei*

Stal Winterproof
In de winter is het extra belangrijk dat de ezels droog en tochtvrij kunnen
staan als het nodig is. Ze moeten kunnen in en uit lopen dus.
Een inloopstal in de weide, ter beschutting, is ook voor overdag geen
overbodige luxe.
De stal hoeft niet zo nodig verwarmd, als er maar een extra dikke laag stro
op de bodem ligt. Dan kunnen ze lekker warm en droog liggen. Wij zetten
onze ezelmeiden als het donker is, in hun stal. Dan hebben ze een schone
verse strolaag gekregen, en hun bijvoer ligt al klaar. De staldeuren worden
gesloten als de meiden voor de avond en nacht binnen staan. Bij storm en
wind, zou de heersende windrichting zuidwest zijn. En de tip is dat je
staldeuren dan juist op het noordoosten moet zitten. Als je nog een ezelstal
moet bouwen kun je hier eventueel rekening mee houden.
Als de meiden op stal staan, laat ik altijd nog even het licht aan. Wat later op
de avond, ga ik bij ze het licht uitdoen.

*kom maar op met dat extra dik strobedje*

Droogloop en paden

*droogloop bij de stal*

De droogloop voor de stal, gaf met dit winterweer wel problemen.
Ik heb de klinkers proberen ijs en sneeuwvrij te houden, door veel te vegen
met de straatbezem, en geel zand erop te strooien om
gladheid tegen te gaan.
Nu kunnen de meiden zonder te glijden lopen.

*pad achter de schuur *

Ook hadden wij stoeptegels liggen, op het pad achter de schuur.
Door bevriezing werd dit geen veilige doorloop voor de ezelmeiden.
De stoeptegels werden glad.
Voor de vorst was er een periode met veel regen.
Hierdoor was het rondom de tegels een modderzooitje geworden.
En alles bevroor tot een bobbelige ijsbaan.
Iets om je poten op te breken, dus ik heb in ieder geval de stoeptegels
verwijderd.
Alleen in de weide zelf, zijn de voetstapjes van de hoefjes bevroren.
Hiervoor was ik té laat om het plat te krijgen.
De afdrukken in de modder vormden nu ook in de wei een bobbelige ijsbaan.
Toen de sneeuw weg was, bleef er ijs in de holtes van de hoefafdrukken
achter.
Ik lijkt er meer last van te hebben dan de ezels, die lopen heel voorzichtig en
rustig over de ijsbobbels heen, terwijl ik me zorgen maak over hun hoeven
en pootjes.

*bevroren hoefadrukjes met ijs*

Té koud Brrrrrrr

*Zelfs met muts en dekentje blijft Lisa binnen staan*

Het is dus duidelijk dat ezels andere zorg nodig hebben in de winter dan in de
zomer.
Ben extra alert als het koud is, EN er staat wind!
En let extra op bij dieren die staan in een open gebied, dus zonder begroeiing
die de wind kan tegen houden!
De gevoelstemperatuur verandert drastisch als er een flinke winter wind
staat.
Let dus goed op de beschutting, het voeren, hun gezondheid, het gedrag,
etc.…..
Je kent je eigen ezel als het goed is, het beste.
Je kent zijn leeftijd, zijn gezondheid, en zijn fysieke conditie.
Dit verschilt logischer wijze natuurlijk van ezel tot ezel.
Daarom verschilt het ook hoe goed een ezel de koude aankan.
Denk eraan dat ezels nat kunnen worden van regen en sneeuw, tot op hun
blote huid, en kunnen dan makkelijk een longontsteking oplopen.
Natgeregende of gesneeuwde ezels blijven dan soms dagen of langer nat en
koud. Met alle slechte gevolgen van dien.
Hun gezondheid kan zo in gevaar komen.
Zieke, oude ezels en veulentjes hebben bij heel guur en slecht winterweer
baadt bij een jas/rugdeken tegen de erge koude.

Wat weetjes over de ezel bij koude zijn nuttig.
Een gemiddelde temperatuur van een ezel is 37 graden. Ik moet zeggen dat
ik zelf wel een thermometer in huis heb voor de meiden, maar ik heb ze nog
nooit getemperatuurd.
Maar aan de lichaamshouding kun je al veel zien.
Een ezel die het echt té koud heeft, gaat met zijn staart naar binnen staan.
Ook gaat een koude ezel zijn rug bollen.

*besneeuwd, en ijspegeltjes aan de oogjes, BRRRRRRR*

Als je ziet dat een ezel staat te trillen, dan is het de hoogste tijd dat die
koude ezel zich kan opwarmen in een warme stal. Een trillende ezel is foute
boel! Als het zo erg koud is, kun je ezels ook lauw water te drinken geven.
Zodat je eventuele kolieken kunt voorkomen. En het is stukken aangenamer,
wij drinken ook liever een warme chocolademelk bij winterweer, dan een glas
ranja met ijsklontjes!
Wat verder opvalt tijdens deze koude tijd van het jaar;
-

dat de ezels veel koudere snuiten hebben.

-

dat de sneeuw vast vriest aan hun snuit en haren

-

dat ze zonder wind en neerslag toch graag naar buiten gaan

-

dat ze veel meer drinken

-

de ezelpoepjes een drogere structuur kunnen hebben, en snel uitelkaar
vallen.

Winterezels
Tijdens de wandeling "kerst in het Geuldal", die eenmaal in de drie jaar in
Epen wordt georganiseerd, waren er natuurlijk ook ezels te zien.
Bianca en haar moeder Elly waren dat weekend in Epen, en deden mee aan
deze gure maar ontzettend prachtige wandeltocht. Onderstaande foto's zijn
tijdens de sneeuwbuien gemaakt van de winterezels.

* op zoek naar een herberg*

*de tocht door de sneeuw begint*

*de ezel, os en schapen in de stal, bij Jozef en Maria*

.................................................*de ezel en de os in de stal*

* onze eigen winter-ezel Roncette, in stijl*

