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DiIuted colouls exemplified in Fjold Horses

Summary, , :..'

,, rńę increasing iolour,differentiation in horses brecl and used in poland and Europe a9 a whole, demands
genetics. Fjord horses are an excell
riteria is strictly complied with in the
urs: yellow dun, red dun, blue dun

dun), buckskin-yellow-dun and palomino-red-dun. T
which dilutćlthe basic colours. Rare perlino, creme|lo
have distinil prińitive markings and very rare rvhite
At present, npproiimately 8,5% of Norwegian Fjords

I(e aŚ,i.1. l i l, iśiś;,co urs,,inheritance

Dokładna identyfikacj a maści koni j est bardzo waż-
na ze w zględów hodowlanych i lekarsko-weterynaryj -

nych, Szybki rozwój wiedzy genetycznej w ostatnim
ćwierćwiec zu pozw oltł na opracowanie nowego sys-
temu klasyf,rkacji maści koni (3, 14, 15).

W świetle przepisów obowiązujących w Unii Euro-
pejskiej każdy transportowany koń musi mieć doku-
ment i dentyfikacyj ny (p as zpor1) z wy szcze gó lni eniem
maści i odmian na diagramie (5). Koń opisywany jest
jako źrebię wedle prawideł danej księgi stadnej (4).
Unij ne zasady identyfikacj i p o szcze golnych maś ci nie
sązatem jednolite. Lękarze weterynarir przy opisie
konia sportowego celem wydania paszportu Polskie-
go Zw iązk,,l, J ę ździe ckiego p o s łu guj ą s i ę ob o wi ązuj ą-
c ą instrukcj ą Międzynaro dowej F e deracj i J eździe ckiej
(9). Instrukcjata opiera się na starych założeniach,nię-
co poszerzonych o nowo opisane maści. Niegdyś jej
pierwsza edycja słliyłaniemal wyłącznie do identyfi-
kacji mało zróżnl,cowanych pod tym względem koni
półkrwi. Obecnie szybko powiększająca się liczebność
różnorodnię vmaszczonych koni, w tym szczego7nie
kuców, w zawodach sportowych, wymaga całościo-
wego zweryfi kowania p o dztaŁu i opisu maści. Wymie-
niona instrukcja zostanie zapewne wkrótce zaktuali-
zow al7a, ty m bar dziej. że jej w ersj a angielska nie cał-
kiem jest zgodna z francuską.

Celem przybliżenla tematu wielu do niedawna nie-
znanych maści koni, w niniejszym arlykule zostało
poruszone zagadnienie bułanych i kremowych maści

ro zj aś ni ony ch or az i c h wz aj em ny ch p ołąc zeń na pr zy -

V,ładzie ciekawej hodowli koni fiordzkich. Do maści
rozjaśnionych bułanych należy bułana, czerwonobu-
łanai myszata, a w obrębie maści kremowych wystę-
puj ą w formi e heterozy go ty cznej j el eni a, izab ęlow ata
i bura oraz w forrnie homozygotycznej perlino, cre-
mello i srebrnobura.Przedprzystąpieniem do ich opi-
su zostaną krótko omówione warunkujące je geny.

Dziedziczenie maści bułanych

Maść bułana powstaje zrozjaśntenia maści gniadej
przez autosomalny dominujący gen bułany D. Tak więc
genotyp konia bułanego można zapisac A_E_D_ (1,
2,6,21,). Gen D powoduje również rozjaśnienie ma-
ści kasztanowatej, nabazie której powstaje czerwo-
nobułana (_ _eeD_) orazkare1, co doprowadza do po-
wstania umaszczenia myszatego (aaE_D _). Dziedzi-
czenie maści podstawowych: gniadej, kasztanowatej i
karej jest omówione m. in, w arlykułach Stachurskiej
(15, 16, 19). Rozjaśnienie maści podstawowych pole-
ganaograniczeniu melanogenezy. Na ogół uwaza się,
że genD jest kompletnie dominujący, tzn. konie DD i
Dd, wyglądająpodobnie, choć sąrówniez pewne prze-
słanki by sądzić, żehomozygotyczne konie bułane są
silniej rozj aśnione, niż hetero zy goty czne (I 5).

Z maściami rozjaśnionymi genem bułanym niero-
zetwalnie łączy się pręgowanie , czyli występowanie
tzw. pręgi grzbietowej or az tow arzy szący ch j ej smug
na szyi, kłębie, łopatkach, małych poziomych pręg na



gowanie powodowane jest przez gen M.

Dziedziczenie maści ktemowych

sać Ccrccr.

nego stopnia swoje zalety często stając się nieco słab-
sze t zbyt otłuszczone.

Już Pruski (13) podkreślał niespotykane u innych

Rasa koni fiordzkich pod względem typu, znaczę-

mowe.

umaszczenie koni f iotdzkich

Zgo dnie z ustaleniami Norwe skie go Towarzy stwa
Hodówców Koni Fiordzktch,u koni tych akceptuje się
ptęć rodzaj z ntch są to maści bułane
zależne od czerwonobułana i mysza-
ta, Dwie n do maści kremowo-buła-

zywając szaĘch.Ja-
SiriejŚzy e być omył-

a genów D i
aukowy. W

f,rordzkich (20).
Konie bułane (ryc. 1) są w odcieniach od jasnych

Hodowla koni tiotdzkich

Obecnie sąpowszechnie hodowane również w Danii,
Niemczech] Stanach Zjednoczonych. Z dala od kraju
macierzystego, w warunkach śro-
dowiskowych i pr u, tracądo pew-

*) konie gudbrandsdalskie norweskie kłusaki zwane są również końmi wschodnimi ]ub końrni dolin, podczas gdy fiordy nazywane są końmi zachodnimi,

Uważa się, że te dwie rodztnre norweskie rasy mają takie same pochodzenie, lecz jedne przystosowĄ się do <lolinnego, a drugie do górskiego Środowiska, Konie

gudbrandsdalsl<ie charakteryzują się szeroką gamą maści.



Ryc. 1. Og. Helgfin fd, bułany (A_E_DD),
prezentowany przez H. Indrebl, Norwe-
gia (fot. T. Nestaas)

Ryc. 2. Og. Kneist fd, czerwonobułany
(_ _eeDD), prezentowan1, przez A. K.
Loken, Norwegia (dzięki uprzejmości A.
K. Loken)

Ryc.3. Og. Max fd, myszaty (aaE_DD),
prezentowany przez H. Rasmussen, Da-
nia (fot. T. Nestaas)

Ryc. 4. Kl. Evita fd, jelenio-bułana Ryc. 5. Wał. Myrfaks Norgard fd, izabe-
(A_E_DDC"'C), prezentowana przez J. lowato-czerlvonobułany (_ _eeDDC"'-C),
Alme, Norwegia (fot. T. Nestaas) prezentowany pyzez K. Stadheim, Nor-

wegia (fot. T. Nestaas)

Ryc. 6. Og. Figaro kf, cremello (AaeeD-
dC"'C"') (fot. A. Stachurska)

ceniem źrebięcego włosa. Najlepszą wskazówką jest
wówczas barwa pręgi grzbietowej oraz środkowy pas
włosia gtzywy i ogona (11). Norwegowie mają spe-
cjalne określenia na takie włosie, np. te w ogonie na-
zy w aj ąp rcrami o gono wymi. W rz adki ch p r zy p adkach
dorosłe f,rordy mają pośrednią maść lub zmieniającą
się wraz z sezonem roku, np. w lecie fenotypowo wy-
dają się być jelenio-bułane, w zimie bułane. Właści-
w ą 1 dentyfi kacj ę może zaw sze ułatwi ć skonfrontowa-
nie maści u rodzicow i potomstwa.

Jakzaznaczono w szczęgoŁowym opisie, kolor prę-
gowania związany jestzrodzajem maŚci. U koni czer-
wonobułany ch t izabelowato-czerwonobułanych prę-
ga grzbtetowa jest często mniej wyraźna, a dodatko-
we elementy pręgowania mogąwcale nie występować.
Małe białe odmiany zdarzająsię raczej rzadko, choó
bycmoże częściej, niż u koników polskich. W 2000 r.

w Norwegii ustalono, że wśród koni hodowlanych je-
dyni e u klac zy dopus zc zaln a j e s t gw lazdka o śre dni cy
maksimum 5 cm. Gwiazdka jest dozwolona zewzglę-
du na trzech słynnych przodków fiordingów urodzo-
nych w XIX w., którzy mieli taką odmianę. Konie z
innymi odmianami są eliminowane z hodowli. Duń-
czy cy s ą nawet b ardzi ej re strykcyj ni, gdy ż dopuszcza-
jątylko siwiznę na czole, a nie gwiazdkę.

W latach 1980-85 wśród zewidencjonowanych kla-
c zy ftor dzkich 8 8,2oń było buł any ch, 5,60ń c z erw on o -
bułanych, 3,7oń myszatych i 2,IYo jelenio-bułanych
( 1 1 ). Dodatk ow o 0,4Yo stanowiły klacze izabelowato-
czerwonobułane, W latach 1990-97 rozkład maści u
ogierów licencjonowanych wynosił odpowiednio:

Konie czetwonobułane (ryc. 2) mają sierść koloru
j asnoczerwonożółtego o j aśniej szym bądź ciemniej -

szym odcieniu. Srodko\\ry pas włosia grzyw i ogona
or az pr ęga grzbietowa są rude lub rudobrązowe, ciem-
niejsze od sierści na boku, jednak nigdy czame. Wło-
sie grzywy i ogona jest w przewadzebardzo jasne lub
żółtawę. U koni jasnoczerwonobułanych moze byó
całkiem białe. Na pysku najczęściej występuje przeja-
śnienie, Zaraz po urodzeniu niektóre źrebtęta mająja-
snożółte kopyta, ktore z wiekiem ciemnieją stają się
burszĘnowe,

U koni myszatych (i buromyszatych) (ryc. 3) sierść
ma kolor od srebrno do ciemnoszarego. Pręga grzbie-
towaoraz środkowypas w grzywie i ogonie sączarne,
choć większość włosia jest jaśniejsza od sierści.
Grzywka i pysk są ciemniej sze niż u koni bułanych i
czerwonobułanych. U osobników ciemnomyszatych
włosię możebyćbardzo ciemne. Konie myszate i buro-
myszate niemal nie różnią się fenotypowo.

Konie jelenio-bułane (ryc, 4) sąprawie btałęIub żół-
tobiałe. Górny środkowypas włosia i sierści jest czamy
Iub szary, natomiast ogólnie włosie grzyw i o gona ma
kolor jeszcze jaśniejszy od sierści. W Danii maść jele-
nio-bułana określana jest jako biało lub wilczobułana.

Konie izabelowato-czerwonobułane (.yc. 5) o żoł-
tobiałej barwie sierści mają górny pas ciemniejszy
żołty, zaś włosie grzyłvki oraz większość włosia grzy-
wy i ogona są całkiem białe. Czasem pręga grzbteto-
wa jest n:swyraźna.

Tak jak i w innych rasach, czasem trudno jest pra-
wi dłowo zidentyfikować maś ó u źr ebtęcia prze d zr zu-



84,Ioń,2,8oń,8,4oń,4,7oń i 0%. W hodowli fiordzkiej
nigdy nte rodzą się źrebięta nie rozjaśnione genem
bułanym, co wskazuje, że wszystkie konie są homo-
zygotami DD.- 

Óbecna struktura Ltmaszczęnia jest rezultatem dłu-

widoczne.
Hodowcy fiordów i connemara nie tylko nie lubią

maści BEC, ale uważają że tak umaszczone konie są

ziej popularne stĄ się
jaśniejszym odcieniu.

Unikano bardzo ciemnych odcieni wszystkich ulzna-
wanych maści, gdyżtemogĘby ukryć cechę rozjaśnie-
nia kremowego, Ponadto konie jasne były zawszępo-
żądane wyj ąws zy nieb ie sko oki e kremow e. Zap ewne
wieloletnia selekcja doprowadziła do tego, że wszyst-

sne umaszczenie maści fiordów moze równieżczęścto-

w sobie gen kremowy. Konie jasne, które prawdopo,
dobni e m aj ą g en kremowy, ko j ar zą z,,b ezpte c zny mt"

końmi np. bułanymi, co do których nie ma wątpliwo-
ści, że nie noszą genu kremowego. Jednocześnie ho-

pra-
Wy-
my-

szate. Przy selekcji preferowane są równięż konię z
wyraźnympręgowaniem i, jak wspomniano, bez od-

mian.
Reasumując można stwierdzic, że stara hodowla

koni fiordzkich jest specyf,tczna pod względem umasz-
częnia oraz nlezwykle konsekwentnego przestrzega,

cjiumaszczenta.
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