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Hoofdstuk 34

HUID EN HAAR

Drie stadia van de aanleg en ontwikkeling van het
haar. a. Beginnende instulping van de kiemcellaag.
b. Voortgaande groei in de diepte en aanleg van de
haarpapil. c. De volledige aangelegde haarwortel en
de vorming van de haarkegel uit de bulbuscellen.
De pigmentcellen hebben hun uiteindelijke positie
bereikt.

Deze papil stoort de verdere ingroei, drukt het kolf
vorming uiteinde van de instulping zelfs iets terug,
zoals bij een ziel van een fles, waarbij dan de randen
van de instulping over de haarpapil heen groeien.
Deze instulping noemt men het haarzakje.
De cellen onder in het haarzakje tegen de top van de
papil of a.h.w. op de bodem van de fles vormen de
bulbus of haarwortel.

Door celdeling en celgroei naar boven (buiten) ont
staat in het haarzakje de haarkegel, die door verhoor
ning overgaat in het eigenlijke paardehaar.
Dit paardehaar bestaat uit een celmassa of merg, om
geven door een mantel van afgeplatte cellen, de
schors.

Dit alles wordt zeer bevattelijk geillustreerd door
de volgende tekeningen van de hand van de schrijver
onderzoeker Dr. Geurts.
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De huid omsluit het gehele paard en gaat bij het uit
einde der benen over in de hoeflederhuid.
Het onderhuidsbindweefsel verenigt de huid met de
onderliggende delen.
Deze delen worden dus door de huid beschermd. Een

andere taak van de huid ligt in het vlak van de rege
ling van de lichaamstemperatuur.
De huid bestaat uit een drietal lagen.
Zoals de naam reeds aangeeft is de opperhuid de
buitenste laag.
De binnenste laag noemt met de lederhuid.
Deze lederhuid bevat bloedvaten, zenuwen, huid
smeerklieren, zweetkliertjes en ook de haarzakjes,
waarop straks uitvoeriger wordt ingegaan.
Voor de kleurvorming is de middelste huidlaag, de
kiemcellaag het belangrijkste.
Deze bevindt zich dus op de grens tussen opperhuid
en lederhuid.

De ontwikkeling van het haar begint reeds vóór de
geboorte bij de vrucht.
De eerder genoemde middelste huidlaag, de kiemcel
laag gaat daartoe instulpingen vertonen.
Elke instulping tot haarzakje vormt het begin van een
paardehaar.
Op een bepaalde diepte wordt de instulping niet ver
der door de lederhuid gedoogd.
Als reactie ontstaat dan tegen het uiteinde van de in
stulping een soort woekering van cellen uit de leder
huid.
Deze woekering is het begin van de vorming van de
z.g. haarpapil.

De huid

Het haar
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(R. Geurts: "De haarkleur bij het paard".)

Verschil in haarsoorten.

De huid van het paard is overal dicht met haren bezet.
Het gewone lichaamshaarkleed, het korte dekhaar
heet ook wel de robe.

Deze beharing is zeer kort en fijn op oogleden, neus
gaten, lippen, aars, uier en geslachtsdelen.
Door de schuine inplanting van het haar in de huid
(gebiedsgewijze in dezelfde richting) ontstaat een dak
pansgewijze bescherming tegen wind en een betere
beschutting tegen en vluggere afvloeiing van de regen.
Het dekhaar wisselt in voorjaar en herfst.
Het winterhaar is langer en doffer, het zomerhaar is
korter en vertoont meer glans.
Vooral bij roankleurige paarden veroorzaakt dit een
groot verschil in kleurtint.
Behalve het korte dekhaar kent men bij maantop,
manen en staart veel langere en stuggere haren, die
weer dienen tot speciale bescherming en afweer van
insekten. Het langhaar van manen en staart heet het
"behang", waartoe ook wel het langere haar aan de
onderbenen (vetlokken) wordt gerekend.
Het behang en het haar aan de onderbenen kan in
kleur verschillen van de lichaamsrobe.
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Voorbeelden: Een bruin paard heeft normaal zwart
behang en zwarte onderbenen.
Een voskleurig paard kan lichter van
behang en onderbenen zijn.

Tenslotte ziet men nog de langere tastharen aan mond
en neus, de oogwimpers en het beschermend wollig
langhaar aan de binnenkant van de oren.
Het langhaar wisselt niet met de seizoenen.

De haarwervels.

De ontmoetingsplaatsen, waar dekharen uit verschil
lende richtingen samenkomen, heten wervels. Men
ziet ze op het voorhoofd, de borst, oksels, lendenen
en flanken.

Naast de kleurkentekens kan men een signalement
nog aanvullen met het vermelden van de bij het dier
opgemerkte bijzondere haarwerveling.
Onder de normale haarwervel verstaat men een ronde

plek, waar de haren vanuit het middelpunt naar
buiten zijn gericht.
Zulk een haarwervel bevindt zich o.a. op het midden
van het voorhoofd.

Daarnaast kent men nog andere vormen, b.v. de
"Korenaar". Zoals de naam reeds aangeeft wijzen de
haren vanuit de middenstreep naar buiten, dus
aarvormlg.
Deze vorm komt voor op plaatsen, waar de huid zich
plooit, b.v. op de voorborst en de flanken.

Bij de "Romeinse degen" zien we het tegenovergestel
de. Hierbij staan de haren in de middenlijn tegen
elkaar op, "Kruisen de degens".
De "Romeinse degen" komt voor op de zijvlakken
van de hals en de keelrand.

Er zijn stamboeken, die ook deze bijzondere ken
merken in het signalement opnemen. Alle volbloed

jaarlingen in Duitsland worden ook op dit punt ge
controleerd. Men doet dat met een rode stift op een
voorgedrukte schets.

Vooral bij rassen of individuen met geen of heel
weinig kleur-kentekens verdient het vermelden van
bijzondere haarwerveling stellig aanbeveling.




