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Scheiten? Of gapen?

gaapje

lijger

zezel
Bij kruisingen bepaalt de moeder het
achterste deel van de naam. De vader levert
het eerste deel. Zo is een gaap het jong van
een vrouwtjesschaap (ooi) en een geitenbok.
Het jong van een geitenvrouwtje (sik) en een
mannetjesschaap (ram) noemt men een scheit.
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Muilezel / muildier
De meest bekende hybride is de
muilezel. Dat is een mix van een
vrouwelijke ezel en een mannelijk
paard. Wanneer je een vrouwelijk
paard met een mannelijke ezel
kruist, dan krijg je een muildier.
Muilezels worden actief gekweekt.
Zij worden immers gebruikt als
trek- en lastdieren en combineren
het beste van beide soorten. Een
muilezel heeft de intelligentie en
zachte tred van een ezel én
de kracht van een paard.

Pizzly en grolar, lijger
en teeuw
Minder bekende kruisingen krijgen soms namen die aan verzinsels
doen denken. Pizzly’s of grolars,
bijvoorbeeld. Pizzly = polar bear
(ijsbeer) + grizzly. Grolar = grizzly
+ polar bear. Kruisingen van een
grizzly en een ijsbeer, twee beren
die oorspronkelijk niet in hetzelfde gebied leefden, komen steeds
meer voor. Door de klimaatverstoring komen ze steeds vaker in
elkaars omgeving terecht. In de
natuur leven tijgers en leeuwen in
heel verschillende gebieden. Lijgers
en teeuwen komen dus alleen in
gevangenschap voor. Hoewel vrouwelijke lijgers hybride dieren zijn,
kunnen ze zich wel voortplanten.
Een liliger is het welpje van een
vrouwelijke lijger en een
wist jij dit?
mannelijke leeuw.
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In de natuur komt een kruising
tussen twee diersoorten zelden
voor. Dieren paren er automatisch
met soortgenoten. In gevangenschap kan de situatie heel anders
zijn. Wanneer een ezel enkel een
zebra als gezelschap heeft, kan er
een zezel ontstaan. Kruisingen
tussen verschillende soorten leiden
tot hybrides. En dat zijn bijna altijd
onvruchtbare dieren.
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In Arendonk viel het parket begin juni binnen bij een paardenhandelaar. Naast vervalste documenten en verwaarloosde dieren
vonden ze er ook enkele zezels ...

