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KLE UR-ST AMBOEKEN
Hiermede worden bedoeld de stamboekorganisaties,
die alleen paarden of pony's van één bepaalde kleur
registreren. In hoofdstuk 6 worden zulke stamboeken
opgesomd.
Het is duidelijk, dat het fokken van paarden met één
bepaalde kleur bij de ene fokkerij meer moeilijkheden
geeft dan bij de andere.
Hoofdkleuren.
De recessieve kleuren: vos en cremello.
Bij de recessieve kleuren ligt de opgave het eenvoudigste. Vos x vos geeft altijd vosveulens.
Cremello x cremello geeft altijd deze kleur terug.
Het Haflinger paard is altijd vos.
Het Suffolk paard is altijd vos.
In Amerika heeft men aparte stamboeken voor cremello-kleurige paarden.
De dominante

kleuren: bruin en zwart.

Bij dominante kleurvererving ligt de zaak reeds even
moeilijker. Een stamboek, dat alleen de zwarte kleur
wenst, zal generaties lang nog een uitmendeling van
de recessieve voskleur kunnen ontmoeten. Eerst zullen nog veel vosveulens worden geboren, maar het
percentage neemt voortdurend af. Deze afname komt
omdat door de uitsluiting der voskleurige paarden,
steeds meer fokzuivere
zwarte voor de fokkerij
beschikbaar komen.
Het alleen-gebruik van fokzuivere zwarte hengsten zal
dit proces nog aanmerkelijk versnellen.
Het Friese paard is altijd zwart.
Het Cleveland-Baypaard is altijd bruin.
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De intermediaire

kleuren: isabel en valk.

Isabel is de intermediaire
mello.

kleur tussen

vos en cre-

Valk is de intermediaire kleur tussen bruin en perlino.
In hoofdstuk 8 wordt in de voorbeelden 14, 15 en 16
op de isabel-fokkerij ingegaan.
In Amerika, Engeland en ook elders heeft men speciale stamboekorganisaties
voor de fokkerij en registratie van "palomino's". Reeds eerder is gezegd, dat men
onder een "palomino"
een isabel verstaat met een
soort goudkleur tussen bepaalde tinten en met wit behang, dat hoogstens een beperkt percentage donkere
haren mag bevatten.
Statistisch en ook in werkelijkheid zal een grote fokkerij met alléén palomino-ouders
50% isabel-kleurige
veulens geven. De andere helft, bestaande uit evenveel
vossen als cremello's, zal voor deze kleurfokkerij uitvallen.
Zie hiervoor in hoofdstuk 8 het voorbeeld 15.
Door de genoemde strenge eisen aan de kleur van de
robe en het behang wordt het aantal als "palomino"
te registreren isabellen nog kleiner dan 50%.
Men kent zelfs nog een her-inspectie op volwassen
leeftijd, waar nog weer een uitsluiting plaats kan
vinden.
Men moet bewondering
hebben voor het doorzettingsvermogen bij zulke fokkers, die zich inzetten
voor het fokken van paarden met een kleur, welke
intermediair vererft.
De valk kleur. Een eventueel op te zetten fokkerij van
alleen valkkleurige paarden of pony's zou op nog grotere moeilijkheden
stuiten, daar dan ook nog de
zwart- en vosfactoren een rol gaan spelen.
Zie hiervoor in hoofdstuk 8 het voorbeeld 17.

Uitgaande van twee fokonzuivere ouders krijgt men
te doen met alle negen hoofdkleuren, waarvan er acht
moeten afvallen en slechts één, de valkkleur overblijft.
Van elke 64 te verwachten veulens hebben er 18 de
valkkleur, dat is 28%.
Van deze 18 zijn er slechts 2 geheel homozygoot voor
bruin en zwart, dat is van het totaal slechts 3,1%.
Praktisch is het eigenlijk een onmogelijke opgave een
fokkerij van alleen valkkleurigen op te zetten.
Alleen uitgaande van twee zulke juist genoemde
ouders, die dus zuiver voor de bruin- en zwartfactor
zijn, zou de beginsituatie voor een volledige valkkleurfokkerij overeenkomen met de palomino-fokkerij uit
isabel-ouders.
Het resultaat zou dan zijn als onderstaand dambordschema aangeeft.
Moeder = AA BB Dd
eicellen:
ABd
ABD
AA BB dd AABBDd
Vader = AA BB Dd
bruin
valk
zaadcel A B d
AA BB Dd AA BB DD
zaadcel A B D
valk
perlino
Het resultaat: 50%valk, 25%bruin, 25%perlino.
W zjz igings Jac toren.

Wildkleur (dominant).
Een voorbeeld, dat een paarderas steeds meer gefokt
wordt in de richting van de wildkleur, geeft het
Noorse Fjordenpaard. Misschien is er nog een enkel
niet-wildkleurig exemplaar, maar aangenomen wordt
reeds dat momenteel alle Fjordenpaarden wildkleurig
ZIJn.

Weliswaar komen er nog wildkleurvossen, wildkleurzwarten en andere wildkleurigen voor, maar deze
vormen verliezen gaandeweg terrein. In de toekomst
blijft er misschien alleen het Fjordenpaard met de
wildkleurbruine robe over, dus onder de Noorse
benaming: brunblakk.

De American Buckskin Registry Society, afgekort
ABRS, streeft er ook naar de wildkleur fokzuiver te
fokken.
Men is hierin nog niet zover gevorderd als bij het
Fjordenpaard, omdat men later is begonnen en men
als uitgangspunt meestal slechts fokonzuivere dieren
ter beschikking had.
Uit hoofdstuk 21 blijkt duidelijk, dat men het doel zo
snel mogelijk wil bereiken, onder andere door de
registratie onder te verdelen in diverse boeken.
Panterbont.
Voor panterbont kent men in vele landen stamboekorganisaties. Bij onderlinge paring van panterbonte
paarden worden nog steeds effen gekleurde veulens
geboren. Het is mogelijk, dat dit verschijnsel blijvend
is. Dit hangt dan samen met de ingewikkelde, van veel
factoren afhangende kleurvererving.
Doelgerichte fokkerij zal echter steeds meer de gewenste kleur geven.
Platenbont en Overo.
De heer F. Beckmann in Segalendorf, Sleeswijk
Holstein, Duitsland, had tot voor enige jaren een
eigen fokkerij van zwartplatenbonte-tussenmaat-paarden.
In 1956 werd in Amerika een stamboekvereniging opgericht voor de registratie van bonte paarden, de z.g.
"pinto's en paints".
Men onderscheidt de dominante "tobiano" (platenbont) en de recessieve "overo".
De vereniging heet: Pinto Horse Association of
America.
Witgeboren (steeds fokonzuiver).
In hoofdstuk 31 werd reeds uiteengezet dat fokzuivere "witgeboren" veulens niet voorkomen.
Deze veulens sterven reeds in een zeer vroeg stadium
als embryo, dus vóór de geboorte in het moederlijf.
Men kan daarom alleen fokken met fokonzuivere witgeboren ouders en van deze ook alleen fokonzuivere
veulens tegemoetzien.
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Steeds worden uit witgeboren ouders weer gekleurde
veulens geboren.
De verhouding is twee witgeboren veulens tegen één
niet witgeboren
(deze laatste effen- of sabino gekleurd).

BRUIN MET MEELSNUIT.
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Groot Brittanii/. Exmoor-pony
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Dit betekent, dat een stamboekvereniging
voor witgeboren paarden geen fokkerij kan opbouwen welke
voor 100%witgeboren veulens geeft.
Een afval van een derde deel aan gedeeltelijk of geheel
gekleurde veulens zal wel blijvend zijn.

in Zuid-Engeland.

