
Hoofdstuk 32

GRIJS

Zie hoofdstukken 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18.
Zie foto's 49-51,137-145,157,188,192.

In hoofdstuk 11 worden enige paarden genoemd, die
homozygoot zijn voor de G(rijs)-factor.
Een mooi voorbeeld is de van Nederland naar Oost

Friesland geëxporteerde homozygote grey-hengst Tel
loblut 2135 O.F. (zie afstammingstabel).
In dit schema zijn alleen de grijze ouders en voorza
ten genoemd.
Behalve Telloblut zelf zijn ook dubbelfactorig, dus
GG, de hengst Tello 137 D en de merrie Truda 18918
O.F.

Men ziet, dat van Telloblut beide ouders grijs waren,
van Rinko alleen de moeder, van Tello 137 D beide

ouders enz. Gaan we de verschillende paarden na, dan
valt het volgende op:
Telloblut is homozygoot voor grijs en heeft de factor
dus van beide ouders geërfd. De ouders en groot
ouders van Telloblut zijn heterozygoot voor de grijs
factor (enkel).
De overgrootouders zijn Katinka 6366 A en Tello 137
D.

Katinka is heterozygoot en heeft de grijsfactor dus
enkel geërfd van de moeder Truda, dus niet van haar
vader Theo. (enkelfactorig).
Tello 137 D is homozygoot en heeft de factor zowel
van de vader Theo als van de moeder Colande geërfd
die beide enkelfactorig zijn (25% kans op deze uit
slag) .
Truda en Colande zijn volle zusters, doch Truda voert
2 x de factor en Colande slechts 1 x. Truda kreeg dus
van beide ouders de factor en Colande slechts van één

der ouders. Van welke is niet na te gaan. Dit was bij

Katinka (zie eerder) wel het geval, omdat de moeder
Truda dubbelfactorig was.
Dit prachtig voorbeeld toont aan, dat een grijs paard
altijd minstens één grijze ouder heeft.

In hoofdstuk 11 worden twee hengsten genoemd,
beide met de naam "Amurath".

Het zijn volle broers. De ene is homozygoot, de an
dere heterozygoot voor de grijs-factor.
Deze laatste, de Holsteiner Amurath heeft ongeveer
voor de helft grijze veulens gegeven.
De Celler Amurath gaf met merries van alle mogelijke
kleuren totaal circa 900 veulens, alle grijs en geen
enkele andere.

De beroemde Engels Volbloedhengst, de grijze The
Tetrarch was heterozygoot voor grijs.
Opmerkelijk is dat:

De vader was grijs.
Onder de 4

grootouders was één grijs
onder de 8

0-
""""

onder de 16
00-

""""
onder de 32

000-
""""

onder de 64
0000-
""""

Een voorbeeld waaruit blijkt, dat grijs dominant is,
ook over roan, is de Welsponyhengst Chirk Caracta
cus.

Zijn vader Criban Victor is bruin-roan.
Zijn moeder Gredington Bronwyn is grijs.
Chirk Caractacus had jarenlang de bruin-roan-kleur.
Nu is de kleur weggedrongen door de overheersing
van het grijs, dat de moeder heeft doorgegeven.
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v.: Rinko 408 A M.: lnka 7226 A M.: Katinka 6366 A

Telloblut 2135 O.F.

Al deze paarden zijn grijs.
De eenmaal onderstreepte enkel-grijs, dus heterozygoot = Gg
De tweemáal onderstreepte dubbel-grijs, dus homozygoot = GG
Dit zijn: Telloblut 2135 O.F.- Tello 137 D. - Truda 18918 O.F.
Niet vermeld zijn de effen gekleurde voorouders, dus de paarden
zonder de grijs-factor.
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M.: Aya 20157 A

Firala 6938 A

M.: Firala 6938 A v.: Tello 137 D



v: Theo 1526 O.F.

M.: Truda 18918 O.F.

Theo 1526 O.F.

M.: Colande 17867 O.F.

v.: Tapper 1426 O.F.

M.: Colakind I
12317 O.F.

v.: Tapper 1426 O.F.

M.: Colakind I
12317 O.F.

M.: Colakind
78730.F.

M.: Colakind
78730.F.

Aller Vader =

M.: Clementia
21270.F.

M.: Clema

v.: Cleneas 654 O.F.
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