
Hoofdstuk 24

POGING TOT FORMULERING VAN DE BEÏ'NVLOEDING
DER BASISKLEUREN DOOR DE DRIE BIJKOMENDE

FACTOREN
factoren:

+ Wildkleurfactor
E Donkerfactor

D Dilutionfactor = Verdunningsfactor

Basiskleur: Bruin zonder bijkomende factoren.

A.B. } _ B . Bay (gelijkmatig bruin).A t.B. - rum Brown (bruin met lichtere ge-
bieden).

Basis kleuren:

A Bay - bruin factor
At Brown - bruin factor
B Black - zwartfactor

b Chestnu~ vosfactorSorrel J

Basiskleur: Bruin met + factor (wildkleur).
+ + AA BB = Wildkleur-Bruin (Przewalski).

+ +A. B'}'l .+ A. B. = WI dkleur-Brum

Dominantie wordt aangegeven door het teken: >
Aldus: dominant> recessief
Links de dominante kleur of factor.
Rechts de recessieve kleur of factor.

Basiskleur :

A.P. Ed Ed
At.B.Ed Ed

Bruin met E factor (Extension-donke
ring).

= Dominant Zwart = Gitzwart l Nooit= Dominant Zwart = Gitzwar~ verblekend.

+ =
Ed
D =

> over alles behalve Ed Ed
>E =>e

> d (= onvolledig dominant of inter
mediair)

> A=>a
en A = > B
> b

A.B. Ed E
dA.B. E e

At.B.Ed E
At.B.Ed e

A.B.E.
At.B. ee

A. B. ee
At.B. ee

= Zwartbruin.
= Zwartbruin.

= Zwartbruin (Sealbrown).
= Zwartbruin (Sealbrown).

= Donkerbruin (Darkbay).
= Donkerbruin (Darkbrown).

= Lichtbruin (Red-bay).
= Lichtbruin (Brown-patroon).

= Valk.
= Perlino.

A.B.Dd
A.B.DD

Basiskleur: Bruin met D (Dilution) = Verdunnings
factor.

Eenvoudigheidshalve zijn geen formules geprojecteerd
van combinatie der:

D - verdunningsfactor met de:
At basiskleur.
E donkerfactoren en
r wildkleurfactor.

Bij de navolgende formules kunnen de ~ippen achter
de hoofdletters naar believen worden ingevuld: met
dezelfde hoofdletter, of met een één of twee trappen
lager in dominantie staande zelfde alfabetletter.
Bijvoorbeeld de formule A.B. kan volledig gemaakt
luiden:
AA BB of Aa Bb of AA Bb of Aa Bb

Ed Ed (homozygoot) overdekt At, A en B
Ed Ed (homozygoot) overdekt bb
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Basiskleur: Zwart zonder bijkomende factoren.

aa B. = Zwart (z.g. recessief zwart; dit kan in
de zomer wel verbleken).

Basiskleur: Zwart met + factor (wildkleur).

+ -t-aa BB = Wildkleur-Zwart (Tarpan).
+ -t-aa B. = Wildkleur-Zwart.

+ aa B. = Wildkleur-Zwart.

Basiskleur: Zwart met E factor.

aa B.EdEd = Dominant Zwart = Gitzwart.
aa B.Ed. = Dominant Zwart = Gitzwart

Basiskleur:

aa bb
Aa bb
AA bb

Basiskleur:

++ aa bb
++Aa bb

++AA bb
+ aa bb
+ Aa bb

+AA bb

Vos zonder bijkomende factoren.
= Vos.
= Vos.
= Vos.

Vos met + factor (wildkleur).

= Wild kleur-Vos (red-dun).

= Wildkleur-Vos (red-dun).

= Wildkleur-Vos (red-dun).

= Wild kleur-Vos (red-dun).

= Wildkleur-Vos (red-dun).
= Wildkleur-Vos (red-dun).

Weer niet geprojecteerd de combinatie van D met
At,Eof+

Basiskleur: Zwart met D factor.

aa B. dd = Recessief Zwart.

aa B. Dd = Smoky = Muisvaal.
aa B. DD = Zilversmoky = Licht-muisvaal.

Basiskleur: Vos met E factor.
aa B.E.

aa B. ee

- Recessief Zwart.

Recessief Zwart, waarbij het behang
iets donkerder van tint is dan de wat

vale robe. Vaalzwart.
aa bb EdEd of Ed.

Aa bb EdEd of Ed.
Aa bb EdEd of Ed.

aa bb EE of Ee

Aa bb EE of Ee

AA bb EE of Ee

aa bb ee

Aa bb ee

AA bb ee

At At bb

At A bb

At A bb

(veronderstelling: )

=}vos vermoedelijk koolvos,

= Vos donkerste schakering
= Vos van vos.

= Vos, donkervos, egaal van
kleur.

=} donkervos met lichter
= Vos, behang, dat wel van

dezelfde tint is.

Lichte vos, egaal van kleur.

Lichte vos, met behang, dat
lichter is dan de robe.

(veronderstelling: )

met z.g. brown-patroon,

Vos, d.w.z. met lichtere ge

bieden. Behang wellicht
van dezelfde tint of iets

donkerder.

Weer niet geprojecteerd
de combinatie van D met

At,Eof-t-.

Basiskleur: Vos met D factor.

aa bb dd of Aa bb dd of AA bb dd = Vos.
aa bb Dd of Aa bb Dd of AA bb Dd = Isabel.

aa bb DD of Aa bb DD of AA bb DD = Cremello.
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Combinatie dezer drie bzjkomende factoren bzj het
Fjordenpaard.

Vorenstaande aangevuld met de Djactor:
(onder weglating van Ed).

In verband met deze twijfel en ook eenvoudigheids
halve wordt bij de volgende formules Ed weggelaten.

De cursief-gedrukte benamingen zijn sedert 1922 In
gebruik in Noorwegen.

Vermoedelijk Kvit (Wit)
Wildkleur-Cremello.

+-t-aaB. E. DD}

+ aa B. E. DD = Wildkleur-Zilversmoky.
+ + aa B. ee DD

+ aa B. ee DD

Op basis kleur = Vos:

++A.bbE.Ddl

+ A. bb E. Dd = Gul (Geel) = Wildkleur-Isabel.
++A. bbeeDd

+A. bb ee Dd

+ + aa bb E. Dd }

-t-aa bb E. Dd = Vermoedelijk Gul (Geel)
+ + aa bb ee Dd Wildkleur-Isabel.

+aa bb ee Dd

+ + A. bb E. DD l+ A. bb E. DD = Kvit (Wit) = Wildkleur-Cremello.
++A. bb ee DD

+A. bb ee DD

++aa bb Ee DD
+aa bb E. DD

+ + aa bb ee DD
+ aa bb ee DD

Op basiskleur = Bruin:

++A. B. E. Dd}

-t-A. B. E. Dd = Ulsblakk = Wildkleur-Valk.
++A. B. ee Dd

-t-A. B. ee Dd

++A. B. E. DD}

+ A. B. E. DD = Kvit = Wildkleur-Perlino.
++A. B. ee DD

+A. B. ee DD

Op basiskleur = Zwart: (recessief)

+ + aa B. E. Dd}

+ aa B. E. Dd = Wildkleur-Smoky.
+ + aa B. ee Dd

+aaB. ee Dd

Wildkleur-Vos.

Licht-Wildkleur
Zwart.

Licht Gra

Vermoedelijk Rrjdblakk = Wild
kleur-Vos.

= Gra = Wildkleur-Zwart, wanneer
er tenminste Ed voor

komt bij het Fjorden
paard.

r + A. B. ee
-rA. B. ee

++A. B. Ed Ed
-rA. B. Ed Ed

++A. B. Ed E
-rA. B. Ed E

++A. B. Ed e
. d-rA.B.E e

-t- + aa bb E.
+ aa bb E.

-t- + aa bb ee
+ aa bb ee

Op basiskleur = Zwart: (recessief).

+ + aa B. E. I = Gra = Wildkleur-Zwart.+aaB. E.

+ + aa B. ee f

-r aa B. ee ,

Poging tot formulering.
Op basiskleur = Bruin:

+ + A. B. E. I = Brunblakk = Wildkleur-Bruin.+ A. B. E. f

f = Brunblakk = Licht-Wildkleur-Bruin.

Op basiskleur = Vos:

++A. bb E.

+ A. bb E. l = R/xiblakk
r -r A. bb ee

+ A. bb ee
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