
RASKENMERKEN VAN BLACK WELSH MOUNTAIN SHEEP 

BWM’s zijn kleiner dan de meeste schapenrassen. Een volwassen ooi kan tot ongeveer 45 kg 

zwaar zijn, terwijl een volgroeide ram gemiddeld 60 kg bereikt.

Het ras wordt traditioneel geroemd omwille van zijn uitstekende wol- en vleeskwaliteiten.

De vacht blijft levenslang zwart en verkleurt alleen wat door de zon, waardoor de kleur 

overhelt naar rood-bruin. De wol wordt aanzien als een specialiteit, niet alleen omwille van 

de kleur, maar ook omwille van de zachtheid, de dichtheid en de korte lengte (8-10 cm). De 

wol kan gebruikt worden zonder ‘dying’ en kan ook gemakkelijk gemengd worden met witte 

wol om allerlei patronen te maken. Tegenwoordig wordt echter aan de wolkwaliteit nog maar 

weinig (commercieel) belang gehecht.

Het vlees van de BWM’s geldt als ‘premium quality meat’, sappig en smaakvol, vooral de 

bouten. Er is relatief weinig vet aan, zelfs bij oudere schapen, en er is een goede ‘meat to 

bone’ verhouding.

Behalve voor zijn wol- en vleeskwaliteiten, worden BWM’s ook op een aantal andere punten 

geprezen:

• ‘Self-reliance’ en gehardheid. Ze kunnen op ruw en weinig vruchtbaar grasland 

overleven zonder bijkomend voeder. Ze zijn goed bestand zowel tegen koude als tegen 

hitte.

• Hoge natuurlijke weerstand tegen insecten, infectieziekten van voeten en hoeven en

andere schapenziektes.

• Hoge vruchtbaarheid en gemakkelijk aflammeren. Het lammerpercentage ligt rond

175%. Het moederinstinct is uitstekend. Het lammeren gebeurt zonder menselijke hulp. 

De moeder stelt menselijke toeschouwers overigens niet op prijs en zal zich vaak, als 

het kan, proberen te verstoppen. De pasgeboren lammetjes worden uitstekend gevoed, 

ze zijn vlug te been en groeien snel. Het sterftepercentage ligt laag.

•  ‘Intelligent’ en alert, zacht van karakter, aanhankelijk.

Deze kenmerken maken dat de Black Welsh Mountains niet alleen mooi zijn om naar te

kijken, ze zijn ook gemakkelijk in het onderhoud en dus ideaal voor een hobbyfokker met 

weinig ervaring.

BWM’s passen zich snel aan in een nieuwe situatie en zijn vlot in de omgang met 

herdershonden. Ze zijn daardoor erg geschikt voor schapendrijvers.

Het lammeren is seizoensgebonden en vindt doorgaans plaats in de periode maart - mei.
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