
Hoofdstuk 21

DE WILD KLEUR

Zie hoofdstukken: 2,3,4,5,6, 10, 11, 13, 16,20,24
Zie foto's: 45-48, 67-89, 92,128,161-168.

Wanneer de wildkleur ter sprake komt richten zich
de gedachten onwillekeurig naar de nog in het wild
voorkomende paarden. Strikt genomen leeft alleen
het Przewalski-paard met een kleine kudde van onge
veer 40 stuks nog als wild paard in de Gobi-woestijn
van Mongolië.

Het Przewalskipaard-Equns przewalskii Poljakof - is
het Aziatische wilde paard. Kenmerkend is de bruine
basiskleur met lichte snuit, lichte buikstreek, aal
streep op de rug, schoudervlam en zebrastrepen aan
de benen.
Behalve in het wild wordt de Przewalski ook in

gevangenschap verder gefokt in verschillende dieren
tuinen, waarmede ook "Blijdorp" in Rotterdam veel
succes heeft.

In Europa kwam tot ongeveer 1870 een ander oer
ras, de Tarpan in het wild voor. In 1879 werd in Oost
Europa de laatste Tarpan geschoten.
In Polen werd toen van hogerhand een aantal nog
echte Tarpans of paardjes, die in eigenschappen zeer
sterk met de Tarpan overeenkomen, samengebracht
in natuurreservaten in Bialowicza e.a. De Poolse

boeren vingen van oudsher n.l. vaak wilde Tarpans als
goedkope werkkracht. Zodoende kan het mogelijk
zijn, dat de echte Tarpan daar nu nog voorkomt. In
elk geval is het naaste type daar wel bewaard.
De echte Tarpan kenmerkt zich door de zwarte basis

kleur met de wildkleurkenmerken als aalstreep en
soms zebrastrepen aan de benen. In strenge winters
verkleuren de dekharen tot een witte vacht.

Zowel de Przewalski als de Tarpan hebben opstaande
manen, zulks in tegenstelling met alle tamme rassen
met vallende of liggende manen.

Op de Equitana in Essen 1975 was bij de Poolse in
zending een Tarpanhengst, genaamd "Luzak", ge
boren in 1966, te bewonderen.

Genoemd mag ook worden de poging van Professor
Heinz Heck, directeur van het dierenpark Hellabrünn
in München om de Tarpan terug te fokken.
Zoölogisch zullen deze Tarpans misschien niet als
"echt" kunnen worden beschouwd, maar het terug
fokken van een uitgestorven ras zal onder bepaalde
voorwaarden toch mogelijk kunnen zijn.
De heer Heck meent wat betreft de Oeros en de

Tarpan hierin goed te zijn geslaagd. Merkwaardig is,
dat de Tarpanveulens met een lichtere kleur worden
geboren. Het jeugdhaar heeft een soort vlasblond
bruine kleur zonder zebratekening aan de benen.
Eerst na enige maanden vindt de om kleuring plaats.
Iets soortgelijks ziet men bij de tamme paarden, waar
grauwachtig geboren veulens later zwart worden.

Algemeen wordt aangenomen dat de oerrassen Prze
wals ki en Tarpan (mede) voorouders zijn van vele nu
voorkomende paarde- en ponyrassen.

Als mogelijke voorouder of mede-voorouder van het
Arabische paard en van andere Oosterse paarderas
sen wordt tegenwoordig ook wel genoemd de Cas
pian-pony die nog in een klein aantal voorkomt bij
de Kaspische Zee in Iran (Perzië).
Dit ras is in 1965 her-ontdekt langs de Kaspische Zee.
Het zou reeds 3000 jaar voor Christus hebben geleefd.
Mogelijk de (mede-)voorouder van edele Oosterse
rassen, w.o. de Arabier.

Vanaf oude tijden afgebeeld op zegels, in (stand)
beelden, kaarten en oude geschriften. Het meest
beroemd is het zegel van' Darius de Grote, 500 voor
Chr. in het Britse Museum. Het toont het Koninklijk
rijtuig, bespannen met 2 pony's op de leeuwenjacht.
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Deze pony, die qua model en skelet meer gezien
wordt als een miniatuurpaard, heeft met de Arabier
grote trekken van overeenkomst.
Opvallend is, dat de Caspian-pony's niet wildkleurig
zIJn.
Ze zijn wel bruin, vos en grijs.
De gedachte, dat het, later in dit hoofdstuk te be
schrijven, Siberische Jakoeti-paard op weer een ander
klein oerras stoelt, vindt weinig ondersteuning.
Toch is het wel waarschijnlijk, dat er in de oertijd nog
meer rassen hebben bestaan.

Zo is het vrij zeker, dat in West-Europa de zware
koudbloedrassen een ander, veel groter en zwaarder
oerras tot voorouder moeten hebben.

Men leidt dit af uit gevonden skeletten en rotsteke
ningen. Opvallend is hierbij de overeenkomst voor
heen en nu in de sterke beharing aan de benen, vooral
de kogels. Denk aan de Shire, de Clydesdale en het
Belgische Trekpaard.
Het zou onvoorzichtig zijn aan te nemen, dat een
bepaald ras voor 100% zou terugvoeren op één be
paald oerras, b.v. alleen op de Tarpan.
Wel kan zulk een oerras een overwegende invloed heb
ben gehad.
Evenals in Afrika verschillende zebrarassen gedeel
telijk wel in dezelfde gebieden worden aangetroffen,
zouden ook de woonstreken van de oerrassen bij het
paard elkander overlapt kunnen hebben.
Bij de Tarpan en Przewalski is dit wel zeker, waarbij
de Tarpan meer Westelijk en de Przewalski meer
Oostelijk leefde op het Euro-Aziatische continent.
We keren in het bestek van dit boek terug naar de
eigenlijke wildkleur.
De wildkleurige paarden hebben een vale uitvoe
ring van de basis- en hoofdkleuren. Ze hebben meestal
een aalstreep over de rug, soms een schouderkruis,
bestaande uit één of meer haakse strepen op de
schoft, uitgaande van de aalstreep. Verder vaak, meer
of minder duidelijke zebrastrepen dwars aan de
benen. Bij het voorbeen aan de buiten-achterkant in
het gebied van de voorknie, bij het achterbeen aan de
binnenkant, ter hoogte van het spronggewricht. Het
komt ook voor, dat de benen geheel omringd zijn.
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Indien het schouderkruis ontbreekt is toch meestal

een meer vage schoudervlam aanwezig.
Sporadisch vertoont de rug ook dwarsstrepen haaks
op de aalstreep.
Bij het Criollo-paard in Zuid-Amerika kent men wild
kleurigen, waarbij het lichaam ook donker gestreept
is als het zebra-patroon.
De benen zijn ook geheel omringd.
Nu is niet elk paard met een aalstreep ook wild
kleurig. De aalstreep komt ook sporadisch bij de
gewoon gekleurden voor. Vooral bij veulens merkt
men wel aalstreep en ook zebrastrepen op, die al be
trekkelijk vlug niet meer zichtbaar zijn; zelfs bij
zwarte veulens hebben we dit gezien.
Misschien is er ook wel eens sprake van een "schijn
aalstreep". Het lijkt op een aalstreep, maar het is
meer een concentratie van kleurstof op de ruglijn. Het
haar van beide zijnen van het paard ontmoet elkaar
hier en vormt een zekere overdaat van pigment, zodat
een donkere streep, echter zonder scherpe contouren,
aanwezig is.
Een echte aalstreep is echter heel duidelijk afgeba
kend van het andere haar boven de wervelkolom.
Ook komt het bij de gedomesticeerde paarderassen
voor, dat er als het ware een vage afschaduwing van
een aalstreep aanwezig is. Het lijkt te willen beves
tigen, dat we ons moeten blijven herinneren, dat het
paard van oorsprong wildkleurig is geweest.
Ogenschijnlijk opvallend is dat men plotseling een
paard met wildkleurkenmerken aantreft, zonder dat
de ouders uiterlijk daartoe aanleiding geven.
Hoewel de wildkleur dominant vererft, behoeft dit
toch niet zo vreemd te zijn. Zouden twee ouders
beide met een (welhaast) onzichtbaar restant van
wildkleurkenmerken door samentreffing de wildkleur
factor weer kunnen versterken?

Zo zagen we in 1967 op de Trakehner hengsten
keuring onder catalogusnummer 38 een hengst,
genaamd "Mandarin", als schimmel genoteerd.
Nu klopt dit "schimmel" wel, wanneer men het ver
taalt in grijs (grey).
De vader van deze hengst is Pregel, die ook grijs is.
Mandarin was duidelijk wildkleurig geboren, hetgeen



de gedachte al gauw terugvoert naar het land van oor
sprong, Oöst-Pruisen. Daar werd het Trakehner paar
deras enige eeuwen terug gevormd op basis van het
daar inheemse paard, dat vrijwel zeker stoelt op
de wild kleurige Tarpan, het wilde oerpaard van Oost
Europa. Zo kan na vele generaties a.h.w. plotseling
een oer-kenmerk, hier de wild kleur, weer te voor
schijn komen.
Men ziet ook, dat de grijsfactor de aalstreep doet ver
bleken.

Ook bij isabellen vervaagt vaak de aalstreep en wordt
moeilijk opgemerkt, terwijl bij een cremello de aal
streep geheel onderdrukt kan worden.
Bij andere lichtgekleurde of gemengd gekleurde paar
den b.v. roans, wordt ook de onderkenning bemoei
lijkt of niet mogelijk.
Een ander voorbeeld, waarbij de wildkleur na enke
le generaties als het ware opnieuw opduikt geeft de
Welshpony Cwmowen-Nellie merriestam. (Ook verder
nog in dit hoofdstuk genoemd).
Een aehter-achter-kleindochter van Nellie is de wild

kleur-valk-merrie 11972 Criban-R-Jiffy. Deze geeft
in verdere generaties de wild kleur-kenmerken terug,
waarbij het opvalt dat de tussenliggende ouders
uiterlijk deze kenmerken missen.
De in onderstaande schets vermelde ouders zijn alle
grijs, isabel of perlino.

Criban-R- ---+Vogel- -Eros'LdiverseStopwatch. vlucht. 6249~wildkleur-

lEng.4040 3866 grijs. veulens.
Ned. 484 grijs.
isabel.

11972
Criban-R-

Jiffy.
wildkleur-

valk\

Criban- R---F orsythia's
Sunset Sadat.

Eng. 18314. 4705 .
. Ned. 1668. wildkleur-valk.

perlino.

De wild kleur-vererving loopt waarschijnlijk via de
in de schets vermelde dieren. Deze grijs en isabel ge
kleurde ouders zullen dan de wildkleur-factor on

zichtbaar hebben gedragen.
Daarbij is het opvallend dat zodra de bruin-factor
weer een rol gaat spelen, de wildkleur-factor weer
zichtbaar optreedt.
De hengst Eros geeft bijvoorbeeld wildkleur-bruine
veulens.

De hengst Sadat is zelf wildkleur-valk.
Dit is te verklaren door het met de bruin-factor

meegebrachte zwart, dat de aalstreep en andere ken
merken weer duidelijk doet uitkomen.
Aalstreep enz. komt bij veel meer rassen voor dan
men geneigd is te denken.
In de "Veldbode" van 3 december 1953 wordt de

Belgische Trekpaardhengst Monty de Bauffé als
wildkleurig beschreven.
Ook in ons land kwam deze kleur vroeger voor.
Althans in de eerste stamboekafleveringen van het
Ned. Trekpaard treft men meerdere merries aan met
het signalement "geelbruin met aalstreep", "zeem
kleurig" of "geelvos met aalstreep ". (Geurts)
Men heeft steeds aangenomen, dat de wildkleur niet
voorkwam bij het Arabische paard, maar men wees
deze toe aan het Berberpaard.
In Amerika treft men momenteel toch Arabieren aan

met duidelijke aalstreep.
In Noord-Amerika is in 1963 een aparte stamboek
vereniging opgericht, die alleen wildkleurige paarden
en pony's registreert.
De oprichters waren overtuigd, dat het oude wild
kleurbloed van voorheen de taaiheid, kracht en kwali
teit heeft geleverd aan de nu bestaande rassen: V 01

doende reden voor hen om tot oprichting te besluiten
van: The American Buckskin Registry Association
Inc. Het adres is: Box 1125, Anderson Californië
96007.

De nu volgende informatie is ontleend aan het inlich
tingen- en registratiebulletin van dit stamboek.

"Het is de bedoeling van, op exterieur goed bevon
den wild kleurige paarden de afstamming vast te leg-
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gen, deze te registreren en bijeen te brengen in
stamboekverband.
De naam "American" ... bedoelt geen beperking
tot Amerika, integendeel, men streeft er naar de
werkzaamheden uit te breiden over de gehele we
reld. Hoewel Amerika de meeste registraties telt,
is Canada ook reeds ruim vertegenwoordigd.
Behalve wildkleur-paarden en pony's van bekende
rassen, staat de registratie ook open voor dieren
van onbekende oorsprong.
Eeuwen geleden kwamen Spaanse paarden het
Amerikaanse continent bevolken.

Men zal zich afvragen wat dit voor paarden waren.
Na het ontstaan van het paard als zodanig, kwamen
er in de oudheid twee typen voor, die de voor
ouders waren van alle thans levende paarden. Dit
betekent niet twee rassen, maar twee hoofdtypen.
Het ene was het "Norwegian Wild" type, ont
staan in het koude Noorden en het andere was het

"Berber" type; tegenwoordig in de vorm van Ara
bieren, Berbers en het Engels Volbloedpaard.
In Spanje werd reeds eeuwen terug het Sorraya
paard aangetroffen, wildkleurig met aalstreep enz.
Dit paardje, dat ook thans nog in Spanje voorkomt,
is een klein taai type en wordt gerekend tot een der
oudste primitieve rassen.
Dit kleine wildkleurpaard heeft een voorname rol
gespeeld bij de vorming van vele goede paarderas
sen.

Bij de invasie der Moren vanuit Afrika in Spanje
omstreeks het jaar 711 brachten zij hun edele
Berberpaarden mede. Deze Berbers en een enkele
Arabier daartussen, werden gekruist met het in
heemse Sorrayapaard.
Gedurende een tijdperk van 700 jaar bezat Spanje
de beste paarden ter wereld. Ze waren overal in
trek, zelfs dermate, dat het landsbestuur de export
beperkte uit vrees, dat de eigen fokkerij door uit
putting verloren zou gaan.
Toen de Spaanse veroveraars naar Amerika
kwamen, brachten ze hun befaamde paarden mee.
Deze verbreidden zich sterk en bevolkten al spoe
dig Amerika. Een groot deel dezer paarden was
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wildkleurig, veroorzaakt door de invloed van het
taaie bloed der Sorrayas.
Hoewel het oorspronkelijke Spaanse paard in
Amerika nu vrijwel is verdwenen, zijn vele Ameri
kaanse rassen van nu terug te voeren op dit sterke
wildkleurbloed.

Het sterkste beïnvloed zijn wel de Quarter-Horses,
waar de wildkleur ook het meeste voorkomt.
Via Engeland, waar het paard in vroeger eeuwen
sterk werd beinvloed door import uit Europa
kwam het Norwegian-Wild bloed later ook in
Amerika.

Beide wild-typen samen met andere rassen hebben
geleid tot het ontstaan van vele Amerikaanse
rassen.

De invloed van de taaie wildkleurpaarden is in al
deze rassen te bespeuren.
Tezamen met de wildkleur worden andere kwali

teiten overgeërfd, zoals sterke gespierdheid en
beenwerk, beste hoeven, energiek temperament
en groot uithoudingsvermogen.
De wildkleurigen hebben steeds een zwarte huid,
donkere ogen en weinig witte kentekens. Bij door
fok in de wildkleur is er de neiging dat deze ken
tekens verdwijnen. De oorspronkelijke voorouders
kenden immers ook geen wit.
Opmerkelijk is het feit, dat men bij deze dieren
aan het paardehaar, gelegd onder de microscoop,
duidelijk de wildkleur-factor kan onderscheiden.
Het verschil met andere kleuren bestaat hierin,
dat bij de gewone kleuren de kleur-of pigment
korrels evenredig over elk haar zijn verdeeld, maar
bzj het wildkleurhaar grotendeels zzjn gelokali
seerd aan de overlangs-buitenkant van elk haar.
De binnenkant, dus de naar de huid toegekeerde
kant van het haar is daardoor transparant, door
zichtig. In een uitzonderlijk geval is dit zelfs met
het blote oog te zien.
De verwachting is, dat het resultaat van de fokke
rij van wildkleurige paarden onderling zal leiden
tot superioriteit omdat met de versterking der
wildkleur ook de eerder genoemde deugden zullen
worden doorgegeven.



Tot zover sommige in het stamboekbulletin verstrekte
gegevens, meningen en verwachtingen.
Paarden van minder goede lichaamsbouw en kwaliteit
worden niet geregistreerd.
Registratie alléén om de kleur is dus niet mogelijk.

Registratiekleuren:
Buckskin: Robetint in de gele serie (gold tot nearly

brown), maar geen voskleur. Manen,
staart en benen zwart of donkerbruin.

Aalstreep is niet noodzakelijk.

Red Dun: Robetint dun, vleeskleurig (flesh-colored)
of rozerood (pinkish-red). Behang vos
kleurig of vos-zwartkleurig.
Manen, staart en benen moeten donkerder

zijn dan de robekleur.
Aalstreep moet aanwezig zijn.

Resumé van schrijver:
Buckskin = Wildkleur-bruin

Dun = idem, waarbij het behang lichter is (op
lichter bruin)

CruIla = Wildkleur-zwart
Red Dun = Wildkleur-vos.
Soms zal de kant van de manen of de staartinplanting
iets gekleurd kunnen zijn in de robetint.
Vaak is de staart een tint lichter dan het andere

behang, waarbij dan de aalstreep doorloopt tot de
staartpunt.

Dun

Grulla

Robetint verdund - geel tot licht crème 
met behang, dat iets donkerder is dan de
robe-kleur. Het behang mag zijn: licht
bruin, donkergeel enz.
Sommige van deze duns moeten een aal
streep hebben. (Schr.: Welke is niet
vermeld.)

Robe askleurig (smoke-colored), dikwijls
precies muiskleurig zonder vermenging
met witte haren. Vaak benaamd als zwart

buckskin (blue buckskins).
Aalstreep moet aanwezig zijn.

Er is zoveel variatie in de kleurschakering, dat het
noodzakelijk blijkt, dat kleurenfoto's worden inge
stuurd om te beslissen of registratie mogelijk is.
Palomino of gewoon bruin met aalstreep wordt niet
geaccepteerd.
Van registratie zijn uitgesloten paarden met blauwe
ogen (glass-eyed) of met vlekken op de robe, zo ook
bonte en appaloosa's.
Eveneens paarden met erfelijke tekortkomingen.
Paarden met uiterlijk overwegende koudbloedinslag
worden geweerd.
Witte kentekens mogen niet boven knie of sprong
gewricht reiken.
Wit aan hoofd en onderbenen is toelaatbaar.

Wz:izevan registratie.

T.Boek. Hengsten en merries worden eerst geregi
streerd in het Tentative-boek. (Tentative =
voorlopig).
Een hengst moet 12 kinderen in het T-boek
hebben, waarna hij overgaat/bevorderd
wordt naar het:

P.Boek. Volledig Permanent-boek genoemd.
Voor merries geldt het aantal van 3 kinde
ren.
Ruins komen direct in het P-boek.
Veulens van twee "Permanent"-ouders ko

men ook direct in het P-boek, mits hun kleur

acceptabel is.
Wanneer één der ouders Permanent is en de
andere ouder Tentative wordt het kind ook

P-geregistreerd, zodra de tweede ouder tot
P is gepromoveerd.

I.D. Boek Indzfication-Sectie.

Deze registratie is ingesteld om de gehele
niet-wildkleurige produktie van alle T- en
P-hengsten en merries te kunnen onderken
nen.

Inbegrepen zijn ook dré paarden, wier kleur
na inschrijving in het T - of P-register is ge
wijzigd.
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Spaanse kentekens. Hieronder verstaat men:

Dorsal stripe ~ Aalstreep
Deze komt alleen voor bij paarden met veel
wildkleurbloed. De streep mag variëren van
donker tot lichtere tint.

Ze begint bij de maantop, volgt de wervel
kolom en eindigt bij de staartpunt.

Shoulder Stripe (or Patch) = Schouderstreep (of
vlam).
Deze varieert van een brede, zeer donkere
streep tot een meer vage, donkere schaduw
of vlam, haaks op de schoft.
Ook kunnen strepen voorkomen op boven
hals en dwars op de borst.

Leg Barring = Zebrastreping.
Dit kenmerk is gewoonlijk te vinden dwars
achter aan de voorbenen en aan de binnen
kant van de achterbenen, maar ze mogen
eveneens het gehele been omringen.

Ook in Zuid-Amerika kent men de wildkleur. De

meest bestudeerde gegevens komen uit Argentinië en
betreffen het Criollo-paard.
Een uitvoerige beschrijving wordt gevonden in het
boek "Pelajos Criollo's" van Professor Dr. Emilio
Solanet.

Gateado is de Argentijnse naam voor wildkleur-bruin.
De wildkleurkenmerken zijn meestal zeer duidelijk.
Er is bij deze wildkleurigen een bepaalde groep, die
ook over het gehele lichaam donker gestreept is vol
gens het zebra-patroon. De benen zijn rondom ge
streept.
Dit geheel is wel een zeer groot unicum. Men be
schouwde nl. dit kleurpatroon reeds als uitgestorven
en alleen nog bij een opgezet exemplaar in een Rus
sisch museum aanwezig te zijn (Odrizola).
In Argentinië noemt men dit zeer bijzondere kleur
patroon; Gateado barcino. De kleur lijkt op die van
de daar inheemse gestreepte poes, zoals wij die ook
wel kennen.
Cebruno is wildkleur-vos.
Lobuno is wildkleur-zwart.
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Ook in Argentinië kloppen de benamingen niet steeds
met de erfelijke formules.
Men richt zich in de spreektaal veel op de uiterlijke
waarnemmg.

Siberisch Rusland.

In de valleien van de rivieren Lena, Aldan, J ana,
Indigirka en Kolima leven 100-120 duizend paardjes
van het Jakoetische ras, onbeihvloed door rassen van
elders. Ze verblijven het gehele jaar door buiten en
verdragen des winters door het goed ontwikkeld haar
dek van 10-15 cm lengte en een dikke laag onder
huids vet in de open lucht een vorst van 50-60 graden
Celsius.

Ze graven sneeuw weg tot een diepte van 50-70 cm
om het gras te bereiken.
De hoogte is voor merries ± 1.34 meter en voor
hengsten ruim 1.38 meter.
Het gewicht is gemiddeld resp. 380 en 430 kg.
We geven deze bijzonderheden, omdat het een m
het Westen vrijwel onbekend paard betreft.
De kleur is gewoonlijk roodbruin, grijsbruin en grijs,
doch ook wel grijsachtig-rood en muisachtig-grijs.
Aldus de inlichtingen uit Rusland.
Deze beschrijving doet reeds wildkleur vermoeden,
wat ook wordt bevestigd door de mededeling, dat bij
veel paarden een donkere streep over de rug loopt, de
voorbenen zebra-streping vertonen en ook vaak een
karakteristieke net-tekening op de schouderbladen
aanweZIgIS.

Aparte voorbeelden van wildkleur geven de volgende
merriestammen uit de Engelse Welshponyfokkerij :

3791 Cwmowen Nellie geboren in 1907.
8956 Cwm Violet Swell geboren in 1932.

Nellie is geregistreerd als "cream" met zwarte streep
over de rug (aalstreep ).
Violet Swell is geregistreerd als "blue-roan", dus
zwart-roan wat vaker gebeurt met wildkleur-zwarten.
Bij de Cwmowen pony's zullen bij sommige pony's
wildkleur en de D-factor samen zijn opgetreden.
Een voorbeeld daarvan is de hengst Forsythia's
Sadat, Ned.no. 4705, nu fokhengst in Duitsland.



Op grond van uiterlijke waarneming en vererving nemen we aan dat de kleuren zijn:

M:
M:
M:
M:

M:
M:

M:

4705
18314
11972
9394
9393
4085
3791

Forsythia's Sadat
Cribon-R-Sunset

Cribon-R-Jiffy
Cwmowen Ladybird
Cwmowen Lady
Cwmowen Young Cream Nellie
Cwmowen Cream Nellie

Mountain pony

wild kleur-valk (zie foto 92).
wildkleur-perlino
wildkleur-valk
wildkleur-valk
wild kleur-valk
wild kleur-is abel of -valk
wildkleur-isabel of -valk
vos

Zie voor voorbeeld Sadat ook de laatste bladzijde van hoofdstuk 22.
We geven nog enkele voorbeelden van wild kleurige Welsh pony's in Engeland, die niet als zodanig zijn geregistreerd.

Cusop Gwyneth 8271 FS 2 = Nd 206
hengst Ynes Wen Golden Sands 4928 = 234
11972 Criban-R-Jiffy
21.008 Cwmowen-B-Catrina

21.583 Nantyderry Ballerina
36.687 Rhosfa Gwanwyn
37.886 Norgwill Pibwydd

Registratie:
light-dun
golden dun
dun
dun

lightbay
light chestnut
dun

Werkelijke kleur:
wildkleur-bruin (zie foto 71)
wildkleur-bruin
wildkleur-valk
wildkleur-bruin
wildkleur-bruin
wildkleur-vos

wildkleur-grij s

De laatste vier gevallen noteerden we op de Fayre
Oaksverkoping als wildkleurig. Geen daarvan bleek
dus zo te zijn geregistreerd. Het vermoeden is dan wel
gewettigd, dat dit meestal verzuimd wordt. Enige
vooraanstaande Welsh-fokkers bevestigden dat dit
veelvuldig het geval is.
Het stamboekbureau neemt namelijk gewoon over
wat de fokkers als kleur van het veulen opgeven.
Een enkele fokker onderkent toch de wildkleurige
aan de aalstreep en dan wordt de hoofdkleur vermeld
met als kenteken een aalstreep.
Doch ook dit is niet voldoende want er zijn ook aal
streep-pony's, welke niet wildkleurig zijn.
De meeste fokkers echter maken geen verschil tussen
b.v. een valkkleurig veulen en een wildkleurig bruin
veulen. Beide worden als "dun" opgegeven en gere
gistreerd.
Welk een schat van gegevens over de vererving der
haarkleuren was uit de Welshpony-fokkerij te halen,

als de registratie in dit, ruim 70 jaar bestaand, stam
boekverband exacter was geweest.
Dan moeten we wel een compliment aan de Ameri
kanen maken.

De wildkleurige Welshpony's kwamen oorspronkelijk
vrijwel alleen in groten getale voor op de Eppynt
heuvels in Wales. Dit open heuvel- en veengebied in
het noorden van het district Breconshire is bekend

onder de naam "Eppynt Hills or Forest", ongeveer
40.000 acres (ruim 16.000 hectare) groot, in hoogte
variërend van 1100-1600 voet (= 335-487 meter).
De Eppyntpony's waren beroemd om hun exteriteur,
type en hardheid, waardoor ze zich in dit barre kli
maat hebben kunnen handhaven.

Hoewel bouwen type voorop stonden heeft ook de
kleur hier bij de fokkers een grote rol gespeeld.
Speciaal werd gestreefd naar de wildkleur-bruinen
met aalstreep, zoals deze het eerst werden gefokt
in het Cwmowen-gebied.
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Het percentage wild kleurige pony's op de Eppynt
is echter aanmerkelijk geslonken door de zuigkracht
van het Westelijk halfrond, dat in deze wild kleur de
oerkracht geconcentreerd zag.
Vrijwel weggekocht door Canada, zijn de wild
kleurigen nu ook op de Eppynt schaars geworden.
Omtrent de oorsprong van de wildkleur wordt ge
dacht dat deze bij de Welshpony's evenals bij andere
oude natuurrassen vele eeuwen geleden terug te
voeren is op de Celtic (Keltische) pony en tenslotte
op de Tarpan.

De wildkleurkenmerken worden b.v. ook gevonden
bij de Highland pony in Schotland en ten zuiden daar
van in Engeland en bij het Noorse Fjordenpaard in
Scandinavië.

Deze oerpony's zullen uit Noord-Europa naar Brittan
nië zijn gekomen toen dit nog met het vasteland van
Europa was verbonden.
In de Romeinse tijd werden de Kelten westwaarts
gedreven en zij zullen ongetwijfeld hun pony's heb
ben meegenomen, ook naar de Eppynt-heuvelstreken.
Eén der bekendste fokkers, Mr. W.S. Miller, had op de
Forest-Lodge-fokkerij een verzameling van soms wel
500 fokmerries, de meeste Welshpony's. Evenals bij
de naburige Criban-fokkerij, waren deze meestal bruin
en zwart van kleur. Later burgerden ook de voskleur
en het "roan" in, na gebruik van donkere vos- en
roanhengstcn.
Gedurende vele jaren had Mr. Miller een aparte stam
pony's, ter plaatse bekend onder de naam "Beacon
Blues" of "Yorkies". Deze pony's waren lichter van
kleur dan de zwart-roan pony's.
Voor deze aparte kleurschakering vinden we nergens
in de stamboeken een speciale benaming, zodat bij
registratie ze geboekt zullen zijn onder de term "blue
roan", dus zwart-roan.

Nu komt de stammoeder van de eerder genoemde
Cwm-wildkleurfamilie ook van de Forest-Lodge
fokkerij. Deze merrie 8956 Cwm-Violet Swell zien we
geregistreerd als zwart-roan. Toch zal ze voorzien zijn
geweest van de aalstreep, welke ze in zo sterke mate
heeft doorgegeven.
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De totaal 14 ouders, grootouders en overgrootouders
komen alle van de Forest-Lodge-fokkerij, waarbij het
opvalt dat Mr. Miller nooit een aalstreep heeft doen
registreren.

Zodra echter de nazaten uit dezelfde bloedvoering
door andere fokkers worden opgegeven, wemelt het
ineens van aalstreep-pony's.
Het lijkt dus niet te gewaagd om te veronderstellen,
dat de Cwm-wildkleur afkomstig is van één der
Forest-pony's en mogelijk wel van de z.g. Beacon
Blues of Yorkies (wijst de naam op Yorkshire?).
Het is ook waard te vermelden, dat Mr. Miller, een
Schot van geboorte, jarenlang de Eppyntheuvels van
dekhengsten heeft voorzien. Dit waren veelal heng
sten met wat Hackney-bloed, gekocht overal in Brit
tannië, waar ze naar het oordeel van Mr. Miller waren
te vinden.

Gezien al het vorenstaande kunnen we nog kort
resumeren:

Alles wijst er op, dat de wildkleurfactor dominant
vererft. Toch blijft er de verrassing, dat sommige
wildkleurigen de aalstreep en de zebrastreping missen,
terwijl daartegenover bij de niet-wildkleurigen plotse
ling wel eens een aalstreep wordt waargenomen, hoe
wel de ouders daartoe ogenschijnlijk geen aanleiding
geven.
Voor deze tegenstellingen is nog geen afdoende ver
klaring gevonden.
De vraag rijst of de wildkleur en deze bij factoren mis
schien niet op dezelfde, maar op aparte erffactoren
berusten, welke dan wel vaak in één complex over
erven, maar welk complex toch ook wel uiteen kan
vallen.
Bijvoorbeeld door breuken in een chromosoom.
Een ander feit is dat het vele kruisen met Oosterse

wildkleurvrije rassen, resulterende in heterozygotie,
ongetwijfeld de wildkleur bij het paard heeft doen
afnemen.

Zouden deze invloeden misschien ook hebben kunnen

bijdragen tot de eerder veronderstelde afsplitsing van
de bijkenmerken?



Het verschijnsel, dat soms zebrastreping bij veulens
voorkomt, welke zebrastreping later verdwijnt, kan
wellicht op één lijn gesteld worden met soortgelijke
verschijnselen bij andere zoogdieren, b.v. de aan
duiding van vlekjes bij de leeuwenwelp en bij de

pasgeboren zwarte panter. Het verdwijnen hiervan
zal samenhangen met de volheid van pigment in het
volwassen haarkleed.

Ook het wilde varken, de tapir enz. zijn in hun prille
jeugd gestreept.
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