Hoofdstuk 26

PANTERBONT
Zie hoofdstukken 2, 3, 5, 6.
Zie foto's 31-34, 110-115,117-124,158
A. Herkomst

van de kleur.

In hoofdstuk 2 zijn een viertal patronen van panterbont omschreven.
Verderop, bij de behandeling der wijzigingsfactoren,
is het panterbont bewust gepasseerd, omdat enerzijds
omtrent de overerving nog zoveel niet is bewezen en
anderzijds het wel bewezene zo uitermate ingewikkeld is.
Al met al is het een vrij gecompliceerde zaak.
Alle lof voor de onderzoekers, die zich met dit onderwerp bezighouden.
Het is zeker nuttig, hier iets van de resultaten mede
te delen.
Panterbont is reeds eeuwen bekend en heeft steeds
een grote belangstelling ondervonden.
Er wordt wel verondersteld dat het oudste panterbonte paard het meest direct verwant zou zijn met
het oerpaard, de soort eenhoevigen, die met de
soorten als de Ezel, de Zebra, de uitgestorven Quagga,
de Onager terug zouden voeren op één voorouder.
Er zijn inderdaad overeenkomsten tussen b.v. de
zebra en sommige panterbonte paarden, b.v. plompe
vorm van het hoofd en rattestaart.
Dit leidt dan tot de theorie dat er eerst een zebragestreept paard is ontstaan, waarvan later de donkere
streping werd onderbroken en vlekvorming, panterbont optrad.
Later zou het kleurpatroon bij een deel der dieren
weer egaal en gekleurd zijn geworden, zich uitende als
de wildkleur met aalstreep. (b.v. Przewalski-paard).
Hier stuiten we toch direct op een controverse.
Tegen deze theorie is n.l. aan te voeren, dat er
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EN APP ALOOSA
1. eerst een vermeerdering van het wit ten koste van
het bruin en
2. later een verdwzjning van het wit ten gunste van het
bruin plaatsvindt.
Andere navorsers verwerpen het onder 1 gestelde,
doch willen het onder 2 gestelde niet bij voorbaat
voor onmogelijk houden.
Stelt men echter dat de zebra-kleuring bij een paard
later is overgegaan in een wildkleurig patroon, dan
zou dit verdedigd kunnen worden met de volgende
motivaties en voorbeelden.
a. Wildkleurige paarden hebben vrijwel steeds enige
zebra-streping aan de benen, schoudervlam, soms
zelfs schouderstrepen en ook wel eens strepen
vanaf de aalstreep op de rug, haaks naar beneden.
b. Bij de paarden, die geregistreerd zijn in The American Buckskin Registry Association, zijn de benen
soms geheel dwars rondom gestreept, dus ringvormig als bij een zebra.
c. Nog verdere streping vertonen in Zuid-Amerika bij
de Criollo-paarden de exemplaren met de daar genoemde "gateado"-kleur. Van deze paarden hebben sommige, het duidelijkste de z.g. "gateado barcino", een geheel zebrapatroon op wildkleurgrondslag; dus zowel lichaam als beenwerk zijn
zebragestreept; weliswaar niet zo intensief als bij
een echte zebra, maar meer in de geest van een
"gestroomde" kleur als bij sommige katten en
honden en ook wel bij gekruiste Engelse rundveerassen wordt gezien.
Opvallend is, dat de schouderstrepen het meest
intensief en het breedst zijn. (Neiging tot schoudervlam).
d. In het Spaanse boek "A Los Colores del Caballo"
van de onderzoeker-schrijver Ir. M. Odriozola is
tussen de blz. 338 en 339 een foto geplaatst van

zo'n soort gestroomd-kleurig
paard uit Rusland.
De foto is genomen van een opgezet museum-paard
met als Spaans onderschrift:
n Ejemplar ruso conservado en el Museo zoólogico
de la Academia de Ciencias. Pelajo "chorreado"n
e. In het begin der zestiger jaren werd in de Rukwavallei Tanganyika,
Afrika, herhaaldelijk
een z.g.
dubbel of kwadraat gestreepte Grantzebra in een
normale kudde waargenomen en uit de lucht gefotografeerd. De ruitvorm verdonkert het patroon
tot een donker dier met witte vlekken. Zie foto 116.
f. Bij de zebra's in Afrika bestaat er van noord naar
zuid een versterkte neiging tot strepen-verlies of
kleurnivellering
in ongeveer de volgorde van de
Bergzebra, Grantzebra en Grevyzebra, daarna resp.
Steppenzebra - Burchellzebra - Quagga. (Deze beide
laatste zijn nu uitgestorven). De Quagga leek reeds
veel op een wildkleur-gestreepte.
Het antwoord op de vraag, wat er het eerst was laten
we nu maar in het midden.
Het panterbonte paard of een eventueel geheel zebragestreept paard, of misschien beide tegelijk.
Waarschijnlijk hebben beide, wat hun kleurapartheid
betreft, erfelijk niets of heel weinig met elkaar te
maken.
Gezien de diverse genoemde punten zou het wél
mogelijk kunnen zijn, dat sommige oerrassen terugvoeren op een zebra-gestreepte voorouder.
Verschillende primitieve paarden- en ponyrassen hebben een zekere zebra-tekening.
Ook verwante soorten als ezel, onager en uiteraard de
zebra, vertonen
een bepaalde
streepvorming
en
zouden met de soort "het paard" een gezamenlijke
voorouder hebben of kunnen hebben.
Het panterbonte
paard zal misschien wel heel nauw
verwant zijn (dus één der oudste rassen) aan het oerpaard. Het vaak iets lompe hoofd, de soms weinig
behaarde staart (ezelstaart ), de neiging tot opstaande
manen, zijn alle tekenen van primitiviteit.
B. De bakermat.
Omtrent

de oorstprong

van het panterbonte

paard

bestaat veel meer eensluidendheid. Algemeen is men er
wel van overtuigd, dat de bakermat in de toenmalige
Perzische, nu Aziatisch Russische provincie Ferghana,
ligt.
De Hunnen hebben het panterbonte
paard het eerst
als rijdier gebruikt op hun rooftochten.
De grote Chinese Keizer Wu Ti, omstreeks 141 voor
Christus, veroverde de provincie Sin Kiang, versloeg
de plunderende Hunnen, onderwierp deze en legde ze
een jaarlijkse schatting op, te betalen in de vorm van
deze buitengewone paarden.
Oude schilderijen
en inscripties
bevestigen overtuigend, dat panterbonte paarden tot een zeer oud ras
van uitzonderlijke kwaliteit behoorden.
Deze panterbonte
paarden waren niet bestemd voor
het gewone volk, maar voor de Keizer zelf en voor
de hoogste officieren. Chinese schilderijen tonen ook
de profeet Boeddha, rijdende op een panterbont
paard.
De verspreiding van de panterbonte
paarden vanuit
China en Midden-Azië naar het Westen vond reeds
eerder plaats met de verhuizing der Keltische volken
uit Zuid-West-Azië naar Europa. Keltische vestigingen
kwamen voor in Rusland, Oostenrijk, Spanje, GrootBrittannië (vooral Wales), Bretagne in Frankrijk enz.
In die streken worden dan ook panterbonte paarden
aangetroffen.
In Oostenrijk kent men het Pinzgauer panterbonte
werkpaard, in Denemarken de Knabstruber. In Wales
wordt het panterbonte
paard nog wel "chubarry"
genoemd, wat geen Welsh of Engels is, maar wel
typisch gelijkluidend met de in Spanje gebezigde term
"chubari".
Deze benamingen komen uit het Oosten, uit het Russische Kirgizistan, waar men een panterbonte hengst
nog "choubarronë"
noemt en zulk een merrie "choubarraja".
In Amerika neemt men thans wel aan, dat de eerste
panterbonte paarden daar toch niet zijn meegebracht
door de Spaanse ontdekkingsreizigers
of hun volgelingen. Men richt nu de gedachte op Engeland.
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Tijdens de regering van Karel 11in Engeland werd uit
het Midden-Oosten een grijzige hengst met vlekken op
de romp (blood-red-spots) ingevoerd. Dit paard zou
afkomstig zijn uit Syrië, Turkije of mogelijk Perzië.
Sedertdien werden panterbonte paarden in Engeland
gefokt.
Nu neemt men het in Amerika voor waarschijnlijk
aan, dat terzelfdertijd vanuit Syrië panterbonte paarden in Mexico zijn ingevoerd, naar de staat Chihuahua.
Door diefstal kwamen deze paarden ook in het bezit
van Indianenstammen, waarschijnlijk de Navahoes en
eindelijk bereikten zo ook de streek van Nez Perce
(langs de Palouse-rivier) in het noordwesten der Verenigde Staten.
Tijdens de goudkoortstochten in Amerika (1861),
gevolgd door activiteiten van de Amerikaanse legers
tegen de Indianen (1877 en 1895) werden deze
laatsten steeds meer teruggedrongen in steeds kleiner
wordende reservaten.
Zij verloren hun paarden, zodat daarna de panterbonten voornamelijk in het bezit van de blanke bevolking zijn gekomen.
De appaloosa-fokkerij heeft grote opgang gemaakt en
behoort nu tot de grootste van Amerika.

Er zijn onder auspiciën van het Dierkundige Departement van de Universiteit van Montana enige uitgebreide studies gemaakt onder de geregistreerde
paarden bij de Amerikaanse stamboekvereniging, de
"Appaloosa Horse Club, Inc. te Moscow, Idaho".
Het laatste en grootste onderzoek betrof o.a. direct
110 hengsten met 3550 afstammelingen met verder
een boeken-onderzoek omtrent 210 hengsten met
daarvan 5903 afstammelingen.

De panterbonte Knabstruber in Denemarken dankt
zijn kleur aan de merrie Flaebehoppen, een in ± 1808
door Spaanse troepen in Denemarken achtergelaten
panterbonte merrie.
Hoewel er reeds enige eeuwen panterbonte paarden in
Denemarken werden gefokt, schijnt deze merrie een
sterk verbeterende invloed te hebben gehad.

IS.

Het eerste onderzoek van Prof. R.W. Miller dateert
van het jaar 1969.
Zijn werk werd op veel bredere schaal voortgezet
door een zijner leerlingen, Mrs. Sandra Sowerwine
Montgomery. Zij publiceerde het resultaat in juni
1974. Beide onderzoekers werkten volgens hetzelfde
systeem, wat ook duidelijk blijkt uit de door hen gekozen symbolen voor de gevonden erfelijkheidsfactoren.
Duidelijk wordt door hen gesteld, dat de gevonden
resultaten als mogelijkheden worden beschouwd.
We laten beider resultaten hier in samenvatting
volgen, nogmaals opmerkende dat het laatste een
completering is van het eerste en derhalve vollediger
door Prof. R.W. Miller.
"Appaloosa Coat Color Inheritanca".

EERSTE

ONDERZOEK

Veronderstelde vererving van panterbontheid.
Het is mogelijk, dat de volgende veronderstelling
juist is.

C. De vererving van de panterbonte

kleur.

De thans bestaande theorieën omtrent deze kleurvererving gaan alle uit van een effen gekleurd paard.
Door de werkzaamheid van bepaalde factoren ontstaat een kleurverdwijning van eerst wit-vlekkerig naar
verder bijna geheel wit of licht-roan.
De donkere vlekken op deze lichte gedeelten of
geheel lichte robe zijn als het ware samengroeperingen
van pigmentrestanten.
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Als basis voor de uiting van het panterbonte kleurpatroon wordt een enkelvoudig gen of factor aangenomen, Ap, dat blijkbaar dominant vererft.
Wanneer deze Ap-factor aanwezig is, kan het panterbonte kleurpatroon echter alleen optreden mits er
dan eveneens "modificerende" (versterkende) hulpfactoren aanwezig zijn. We noemen deze hier verder:
modificators.

Series van deze modificators veroorzaken het verschijnen van een blank gebied in de robe (blanket, deken
of schabrak).
Weer andere series veroorzaken de vlekken (spots).
Blank
(ww). De hierbij behorende
modificators
werken alleen, wanneer ook hun basis-factor, een
recessief grondslag-gen, ww aanwezig is.
Paarden met de Ap-factor zullen dus een blank gebied
krijgen, indien er zowel ww als de modificators voor
ww aanwezig zijn, die ter plaatse helpen pigmentvorming te verhinderen.
De verspreiding van het "blank" gaat vanuit de heupstreek, zowel naar voren als naar achteren.
De w-modificators
kunnen in series werken. Het is
mogelijk, dat wanneer 1 of 2 w-modificators aanwezig
zijn het paard alleen pigmentloos is in de heupstreek;
met 3 of 4 w-modificators
wordt het blanke veld
groter; enz., enz. tot de robe geheel blank kan worden.
Deze w-modificators werken dus kwantitatief, d.w.z.
hoe groter in aantal de serie, hoe groter gebied er
blank wordt.
Een paard met de Ap-factor (eventueel ook nog met
ww), maar zonder w-modificators toont geen blank
gebied.
Evenmin een paard, dat wel de w-modificators
(+
eventueel ww) heeft, maar geen Ap-factor.
Kort gezegd, wanneer een paard zulk een blank
gebied vertoont moet het bezitten:
Ap = grondslag voor panterbont.
ww = grondslag voor blankvorming.
wl wl, w2 w2, enz. = modificators voor blankvormmg.
Uit het voorgaande is te verklaren, waarom een niet
blank panterbont
paard (ww) wel blanke veulens
kan geven met een niet panterbonte partner.
Panter vlekken (spots) (ss).
Voor het ontstaan van pantervlekken zorgen eveneens
modificators,
hier genoemd s-modificators.
Ze zijn
alleen werkzaam op weer een recessief grondslag-gen
ss en de pantervlekken
kunnen uiteraard alleen op-

treden bij een aanwezigheid van de basis-Ap-factor.
Deze s-modificators
zijn aangetoond
bij paarden
met of zonder blank-genen en ze blijken ook onafhankelijk van deze te zijn in hun manier van overervmg.
De s-modificators
remmen
de blank-modificators
(w) af en staan binnen de blanke gebieden de produktie van pigment in de vorm van pantervlekken
weer toe.
Het gehele blanke veld kan gevlekt zijn, maar ook
slechts een deel daarvan.
De werking begint weer vanuit de heupstreek;
naar voren als naar achter.

zowel

Evenwel is hier deze neiging niet zo markant (sterk)
als bij de blankverspreiding.
Sommige paarden hebben verstrooide vlekken in een
groter blank gebied.
Beide soorten modificators, w en s, dus voor blank en
pantervlekken kunnen ook voorkomen (maar dan niet
werkzaam) bij normaal gekleurde paarden.
Blanke paarden zonder vlekken kunnen, onderling
gepaard, gevlekte veulens geven.
Hetzelfde geldt, wanneer de ene ouder blank zonder
vlekken is en de andere ouder normaal gekleurd is.
Het bewijs, dat de werking van de pantervlek (s)
genen niet afhankelijk is van de tegenwoordigheid
van blank (w) genen, wordt geleverd door het feit dat
normaal gekleurde paarden met het Ap-gen ook
gevlekt kunnen zijn.
Overeenkomstig de gang van zaken bij blank, is het
mogelijk dat paarden met een blank gebied en geen
pantervlekken
toch bij de veulens vlekken kunnen
produceren.
Het factorenschema

ziet er resumerend

als volgt uit:

Ap = basis voor panterbont.
ww = grondslag voor blank-optreden (w = wit)
wl wl - w2 w2 enz. = modificators (activeerders)
voor blank-optreden, mits ook ww present is.)
ss = grondslag voor pantervlekken (s = spot)
sI sI - s2 s2 enz. = modificators
(activeerders) tot
vlekvorming, mits ook ss aanwezig is.
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De volgende combinaties kunnen dan voorkomen:
1 Ap - ww ss - blanket met pantervlekken.
2 Ap - ww Ss = blanket, geen vlekken, in staat tot
vlek-produktie.
3 Ap - Ww ss - niet blanket, wel vlekken, in staat
tot blank-produktie.
4 Ap - Ww Ss - niet blanket, geen vlekken, in staat
tot produktie van blank en vlekken.
De bij 1 - 4 genoemde kleurvariaties ontstaan echter
alleen wanneer de betreffende modificators tevens
aanwezig zijn. De grootte van het blanket (blank veld
of gebied) en het aantal pantervlekken wordt bepaald
door het aantal aanwezige modificators (1, 2, enz.)
De ervaring heeft geleerd, dat de uiting van blank en
pantervlekken door het geslacht van het dier worden
beihvloed. Het is mogelijk, dat de blank- en vlekfactoren optreden als volgt:
Vlekken
Blank vlekken
Vlekken
Geen
Blank
Geen
vlekken
Blank
Normaal
Vlekken
Normaal
Mannelijk
Vrouwelijk

Wanneer ook nog de roan-factor in het spel is, zien
we het volgende:
Mannelijk
Vrouwelijk
RR Roan
Roan
Rr *
Roan
rr
Niet-roan
Niet-roan

* Bij

dit genotype wordt bij de hengst het blanket
omzoomd door een roan-rand.
TWEEDE

ONDERZOEK

Mrs. Sandra Sowerwine

Montgomery.
"Major Aspects of Appaloosa Horse Coat Color
Genetics"
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Veronderstelde

overeroing.

In het licht van het laatste onderzoek en dat van voorgaande studies, kunnen nu voorlopige veronderstellingen omtrent de overerving worden opgezet.
Ap, Een dominante

kleurfactor

Ap is stellig nodig om

het appaloosa-kleurpatroon te voorschijn te kunnen
roepen. Deze zelfde factor bewerkstelligt de minimale
appaloosa-kenmerken als gestreepte hoeven, witte
sclera (harde oogrok) en een gevlekte huid.
In heterozygote (enkele) vorm opent dit Ap-gen de
mogelijkheid om donkere vlekken en witte gebieden
te doen ontstaan.
In homozygote (dubbele) vorm wordt het optreden
van donkere vlekken binnen de witte gebieden verhinderd.
(extensive). Eap veroorzaakt de uitbreiding van wit over het lichaam, mits
de factoren, welke pigmentvorming belemmeren, ook
aanwezIg zIJn.
In heterozygote vorm kan een algehele witte "mottling" (vlekken, marmering) of witte spikkeling optreden.
In homozygote vorm verschijnt alleen een wit uiterlijk.

E ap Een uitbrádz'ngsfactor

WW Een stel recessieve ww-factoren zijn vermoedelijk
nodig vóór er enig wit tot uiting kan komen.
Een mutante W-factor herstelt waarschijnlijk de normale pigmentvorming.

Verder wordt aangenomen, dat er drz'e hoofd-factoren werkzaam zijn, die de vormz"ng van pigment
belemmeren,

Deze kleurstof-belemmeringsfactoren worden aangegeven met de termen:
M = mottled
B = blanket
SI = silver
Minstens één van deze drie factoren moet aanwezig
zijn (en uiteraard samen met de Ap en WWfactoren)

om witte
schijnen.

gebieden

op het lichaam

te doen

vlekken

ook veroorzaakt

worden

door een

recessief verervend.

ge-

doet hetzelfde,

De SI-factor veroorzaakt
een lichtkleurig
troon, dat er als berijpt (frosty) uitziet.

dekenpa-

Elke willekeurige 2 of alle 3 van deze M-B-Sl-factoren
kunnen samenwerkende gevlekte dekens van verschillende grootte geven.
Uit het onderzoek-resultaat
inzake de verhouding der
vlekken (fundamenteel
1 : 2 : 1) bij appaloosa-nageslacht, wordt aangenomen, dat al deze drie factoren
M. B. en SI. in homozygote vorm mogelijk letaal
(dodelijk) zullen werken. Dit letaal-verschijnsel
zal
zich gewoonlijk uiten als een "misser" in de fokkerij
(voortijdig afsterven van het ongeboren veulen in de
moeder), soortgelijk als bij de witgeboren paarden
het geval is.
ss Behalve de gevlekte

donkere

vle k-fac tor ss, vermoedelijk

De Mjactor in heterozygote
vorm veroorzaakt
ringe, witte vlekking van de kruisvlakte.
De B-factor, ook weer heterozygoot,
maar uitgebreider.

ver-

deken, waar dus de pigmentcellen bijeengegroept
(clumped) zijn binnen een op
andere wijze veroorzaakt wit gebied (deken), kunnen

Rap. De z.g. R ap (roan) factor bij de appaloosa's
is een andere dan de gewone roan-factor, die effen
paarden roankleurig maakt.
Homozygoot veroorzaakt deze Rap-factor, het a.h.w.
geverniste licht-roan uiterlijk (a.h.w. gelakt), en andere types van bijna wit exterieur.
Heterozygoot
kan hij bij het veulen nog niet steeds
direct werkzaam zijn, doch op latere leeftijd zal de
beiiwloeding komen.
Er zijn ontegenzeggelijk nog meer wijzigingsfactoren,
die dan in samenwerking met de hoofdfactoren
nog
kleinere variaties in het appaloosa-kleurpatroon
kunnen aanbrengen.
Ofschoon het duidelijk bleek, dat de werking der
meeste besproken
factoren ook door het geslacht
beinvloed werd, is er niet voldoende bewUsmateriaal
voorhanden om een gefundeerde uitleg te geven.
Verschillende van de veronderstelde erfelijke vormen
en het bijbehorend zichtbaar uiterlijk patroon volgen
in de tabellen I en 11.
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Table

1 A PROPOSED

MODEL

VOORGESTELD

Proposed
Allele

Ap(Appal.)

Homozygous

OF APPALOOSA

PATTERN

MODEL VAN DE ERFELIJKHEID
Resulting Phenotypes = Fenotypen bij:

recessive

= Fokzuiver reccessief

+

(apap )no appaloosa
characteristics

INHERITANCE
V ANP"§.-n-t-'-~-=!-c-~=b~-e~~~~=t;~..!--

Homozygous
Fokzuiver

Heterozygous
Onzuiver

+

+
(Apap )allows
appaloosa
pattcrns

dominant
dominant

(ApAp)allows white
Areas, inhibits all
spots over sacral
area

W(White)

S(Spots)

M(Mottled)

Geen Appaloosakenmerken

Laat Appaloosapatronen toe

Laat witte gebieden toe.
Verhindert vlekken op
kruisvlakte.

(ww)allows
expression

(Ww)no white
expressed

(WW)no white
expressed

Laat optreden
van wit toe

Geen wit

Geen wit

(ss )causes dark
spots

(Ss)causes no
spots

(SS )causes no spots

Veroorzaakt
donkere vlekken

Geen vlekken

Geen vlekken

(mm)no white area

(Mm)minor
white spotting

(MM)possibly

Geen witte

Geringe
witvlekking

Mogelijk letaal?

(bb )no white area

(Bb)white
mottling

(BB) possibly lethal?

Geen witte

Witte marmering

Mogelijk letaal?

area

(Slsl)roan
blanket

(SISI)possibly
lethal?

Geen witte

Roan-deken

Mogelijk letaal?

(R aPrap)variations of
progressive roaning

(R aPR ap)varnish
nearly white

Variaties van

"Gelakt" -Gevernist
roan tot welhaast wit

white

gebieden
B(Blanket)

lethal?

gebieden
SI(Silver)

(slsl)no white

gebieden

Effen kleur

toememende
EaP(Extension

(eaPeap)no extension of white

(EaPeap) extended
white mottling or
speckies

(EapEap)extended
(leopard, white)

Geen uitbreiding

Uitgebreide witte
marmering of spikkeling

Uitgebreid wit
(Ieopard-wit)

van wit
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roaning

roan

white

or

APPALOOSA PANTERBONT
Table II SOME

GENOTYPES

ENKELE GENOTYPEN

AND

RESULTING

PHENOTYPES

EN DAARBIJ BEHORENDE

FENOTYPEN

Phenotype

Fenotype

ApAp Mm Bb Slsl

full blanket

hele deken

ApAp Mm Bb slsl
(or B SI, or M SI)

half blanket

halve deken

Apap Mm Bb Slsl

spotted blanket, large spots

gevlekte deken, grote vlekken

Apap Mm Bb slsl
(or B SI, or M SI)

spotted blanket, large spots

gevlekte deken, grote vlekken

Apap Mm bb slsl

white spots over hips

witte vlekken op heupen

Apap mm Bb slsl

white mottled over hips

marmer-gevlekt

Apap mm bb Slsl

spotted roan blanket

gevlekt-roan-deken

full blanket, white flakes
over body
spotted blanket, white flakes
over body
white speckles and dark
spots over body

hele deken, witte vlokken
op lichaam
gevlekte deken, witte vlokken
op lichaam
witte spikkels en donkere
vlekken op lichaam

white over en tire body, spots
over body except sacral area
white and spots over entire
body (leopard)

geheel wit lichaam donkere vlekken
overal, behalve op kruisvlakte
wit met donkere vlekken over

minor appaloossa characteristics,
no pattern

geringe kenmerken van panterbont
Geen duidelijk patroon.

Genotype
(aU have ww ss eaPeap)

op heupen

(all have ww ss EaPeap)
ApAp Mm Bb Slsl
Apap Mm Bb Slsl
Apap mm bb Slsl

(aB have ww ss EapEap)
ApAp Mm Bb Slsl
Apap Mm Bb Slsl
(with Ww Ss)
Apap Mm Bb Slsl EaPeap
(or any other genotype)

gehele lichaam

Apap RaPRap (any M,B,Sl) Ww ss Eap = roan leopard
Apap RaPRap mm bb slsl ww ss EapEap = roan leopard
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