K I N D E R hoek
Paspoort van Mergellandschaap
Heb je ze al zien lopen, de huppelende lammetjes in de weilanden? Tijd om naar buiten
te gaan! De kinderpagina gaat deze keer ook over schapen. Weet je nog het antwoord
van de puzzel in vorig Zeldzaam Huisdier: ‘Wat is het ras van het jaar 2010’? Juist, het
Mergellandschaap. Maar wat weten we van dit ras? Lees maar eens het ‘paspoort’.

Hoe ziet het eruit?
Het Mergellandschaap is een groot schaap en het heeft geen
horens. Aan het einde van de staart zit vaak een krul. Ze hebben
meestal een scheiding in hun vacht. De wol is wit of heel lichtbruin en soms zijn ze zwart. Ze hebben gevlekte poten.
Waar komt het vandaan?
Het Mergellandschaap komt uit het zuiden van Limburg. In het
zuiden van Limburg zit er veel kalksteen in de grond. Dat is een
soort wit krijt. Soms zie je het aan de oppervlakte. In Limburg
noemen ze kalksteen mergel. In de weilanden op die ‘mergelgrond’ groeien planten en kruiden die speciaal van kalk houden.
Mergellandschapen vinden dat speciale gras en die kruiden lekker. Ze groeien er goed van.

Gelukkig zijn ze er nog
In de vorige eeuw raakten schapen uit de mode. Het Mergellandschaap was bijna uitgestorven. De laatste dertig jaar hebben mensen in Limburg ontdekt dat Mergellandschapen heel nuttig zijn.
Deze schapen houden het gras kort in natuurgebieden Er lopen
nu kuddes in het Gerendal of op de Pietersberg in Maastricht. Zo
hebben Mergellandschapen weer een taak.

Vul onderstaande antwoorden in en je leest bij de pijl van boven naar
beneden een woord wat vooral nu met schapen te maken heeft.
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1. De vacht van een schaap heet ….
2. Een schaap graast heel veel ….
3. Een mannetjesschaap heet een ….
4. De afkorting van de vereniging Oos
Mergelland Sjaop is ….
5. Een ander woord voor kalksteen is
….
6. Een ooi (= vrouwelijk schaap) heeft
…. spenen
7. De teen van een schaap noem je
een ….
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