Voedselgerelateerde verrijking werkt het best tegen verveling
Veel paarden vervelen zich als ze niet worden gereden of verzorgd. In een Noorse studie
heeft Grete Jørgensen onderzoek gedaan naar verschillende voorwerpen om verveling bij
paarden tegen te gaan. Dit noemt men ook wel verrijking van de omgeving. Zij heeft
hierbij de reacties van de paarden bekeken. Uit de studie bleek dat voedselgerelateerde
verrijking verveling het best tegen gaat.

Jørgensen en haar team observeerden de reacties van acht paarden. Deze paarden
kregen individiueel in acht verschillende paddocks geconfronteerd met een voorwerp om
verveling tegen te gaan. De verschillende voorwerpen waren: een pillon, een bal, een
schuurstok, turf, stro, takken, een bal gevuld met krachtvoer en een lege paddock als
controle. De meest populaire voorwerpen waren het stro, de bal met krachtvoer, de
takken en de schuurstok.
Hierna observeerden de onderzoekers zes groepen van drie tot zes paarden per groep.
Deze groepen kregen de vier meest populaire voorwerpen van de individuele paarden.
Hieruit bleek dat de voedselgerelateerde voorwerpen het meest gebruikt werden.
Volgens Jørgensen werden de andere voorwerpen nauwelijks door de paarden onderzocht
of mee gespeeld. De verrassende uitzondering was de schuurpaal die wel vaak werd
onderzocht door individuele paarden, maar minder in een groep. Volgens de
onderzoekster was dit logisch, omdat de paarden met de stok bij kriebelende plekken
konden komen, waarvoor ze normaal een groepsmaatje nodig hadden.
Jørgensen geeft als aandachtspunt mee dat er in een groep genoeg voorwerpen moeten
zijn voor alle paarden. “Veel eigenaren houden hun paarden apart omdat ze bang zijn dat
ze blessures oplopen. Uit de studie blijkt dat enkele bulten ruwvoer als bijvoorbeeld stro
de agressieve interacties mogelijk verminderen. Een effect dat veel paardeneigenaren
koesteren”. Hiernaast geeft ze aan dat weidegang de beste verrijking voor een paard is.
Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat als er zelfs maar een paar groene sprietjes
in de paddock stonden, de paarden veel tijd staken in die paar sprietjes.
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