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1 UVOD
Barva konja je le ena od lastnosti za njihov opis, zato je poznavanje različnih odtenkov in
barvnih kombinacij temelj za sporazumevanje v konjeniškem svetu. Zapisana je tudi v
konjevem identifikacijskem dokumentu, velikokrat pa je le ta predpisana v rejskem
programu za določeno pasmo konj. Rejci lahko svoje konje, s pomočjo barve in različnih
vzorcev, ločijo med sabo. Delimo jih na rjavce, vrance, lisjake, kremelo, sivce, palomino,
pinto, serce... Velikokrat se pojavljajo tudi lise, ki ležijo na različnih predelih telesa. Eden
izmed največkrat zastopanih barvnih vzorcev je ravno zvezda oz. lisa na glavi (Walker,
2017).
Barvo dlake konj določa več različnih genov. Geni za različne barve, odtenke, vzorce,
ležijo na več različnih lokusih , večina od njih je poznanih, kot tudi funkcija proteinov,
katerih zapis nosijo alelne različice teh genov (Thiruvenkadan in sod.,2007).
Gene, ki določajo barvo, delimo v več skupin: (1) geni, ki določajo osnovno barvo dlake,
(2) geni, ki povzročajo sivenje, redčenje obarvanosti in (3) geni, odgovorni za
depigmentacijo in vzorce. Alelne različice teh genov, ki so značilne za posameznega konja,
se med sabo dopolnjujejo in vplivajo na končno barvo in barvni vzorec. Barva, ki se bo
pokazala na konju, je odvisna od kombinacije dominantnih in recesivnih alelov na
posameznem genu. Najbolj dominantna barva je siva, saj se bo vedno izrazila na potomcu,
tudi če se le ta rodi rjave ali črne barve. Znotraj posameznega gena se lahko pojavljajo
različni aleli, ki v kombinaciji z aleli ostalih genov vplivajo na različne odtenke in
kombinacije barv, ki so značilne za posamezne barvne tipe konj, lahko tudi pasme (Stubs
in Distl, 2007).
Nekatere lokuse oz. gene so poimenovali po posameznih pasmah konj, kjer so bili le ti
izraženi in prisotni. Taka je npr. pasma Appaloosa, za katero so značilni prav posebni
barvni vzorci na dlaki. Te barvne vzorce ne določa le en gen, ampak so posledica
delovanja dveh genov, ki vplivata na nastanek specifičnega vzorca (LP and PATN- …,
2018). Med sivci izpostavljamo lipicanca. Njegova značilnost je, da se rodi kot temno
enobarvno žrebe, z leti pa postaja vedno bolj belo (Mihelič, 2004).
Kot se razvija konjeništvo in vzreja posameznih barv konj, se je v zadnjih letih dobro
razvilo tudi testiranje konj na prisotnost določenega barvnega genotipa konja. Ti testi so še
kako pomembni rejcem konj, ki želijo točno določeno barvo žrebeta, saj so lahko s
pomočjo le teh prepričani, da bodo ob križanju dveh testiranih staršev dobili žrebe
določene barve in željenim barvnim vzorcem (Rieder, 2009).
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 BARVNI TIPI KONJ
Prvi konji so imeli kamuflažno barvo, verjetno zato, da so se zlili z okolico in s tem skrili
pred plenilci. Peščena barva dlake to omogoča perzewalskemu konju v puščavskem okolju.
Večina barv konj, ki jih vidimo danes, je nastala s selektivnim križanjem (Walker, 2017).
Rejci lahko barvo žrebička načrtujejo ali predvidijo, če poznajo zgodovino pasme, kljub
temu, da so genski vzorci, ki določajo barvo dlake, zapleteni. Nekatere barve konj so bolj
zaželene od drugih, vendar pa je barva rejcem, ki vzrejajo žrebeta, zelo pomembna. Kljub
temu, da pričakujejo določeno barvo žrebeta, jih lahko še vedno preseneti kakšno
odstopanje. Pri določenih pasmah je vzorec pričakovan. Tak je na primer haflinger, ki je
vedno kostanjeve barve, le z različnimi odtenki, z grivo in repom lanene barve. Ravno tako
vemo, da bo žrebe frizijca vedno črne barve, saj so z vzrejnimi standardi vse druge barve
izločili (Walker, 2017).
2.1.1 Osnovne barve konj
-

RJAVEC: njegova krovna dlaka je v odtenkih od rumenorjave do temnorjave.
Značilna je črna zaščitna dlaka grive in repa ter pogosto črno obarvana dlaka na
nogah pod kolenom sprednjih oziroma skočnim sklepom zadnjih nog. Ravno tako
so koža in kopita temne barve (Anžlovar, 2009). Barvne značilnosti rjavcev so
vidne na sliki 1.

Slika 1: Značilna obarvanost rjavcev (Bay horses, 2018)
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-

-

TEMNI RJAVEC: njegova osnovna barva dlake je temnorjava ali temnosiva, s črno
grivo in repom. Svetlejše barve so lahko notranji deli nog, gobec in predel dimelj
(Dunphy, 2014).
SVETLI RJAVEC: se pojavlja v odtenkih od mišje sive do peščene barve s temno
kožo. Griva in rep sta črne barve, ravno tako noge, na katerih so možne bele oznake
(Dunphy, 2014).
VRANEC: Delimo jih na bleščeče vrance, za katere je značilna intenzivno črna
barva s kovinskim sijajem dlake; ogljene vrance z dlako ki nima sijaja, ter menjave
vrance, to so vranci, katerih barva plašča ne ostane enaka skozi celo leto. Ti so
razdeljeni v dve skupine, to so poletni in zimski menjavi vranci. Za poletne je
značilno, da so le poleti popolni vranci, pozimi pa dlaka dobi rdečkastorjav
odtenek. Zimski menjavi vranci pa imajo le pozimi intenzivno črno barvo, ki se
poleti spremi v temno sivo(Walker, 2017).
LISJAK: telo, griva in rep sta podobne barve, od svetle do temnejše rdečkaste
(Vogel, 2007).
KREMELO: dlaka smetanaste barve (slika 2), ki je lahko umazano bela in bledo
zlata z belo grivo in repom (Dunphy, 2014). Zaradi podvojenega gena za
razredčenje barve, ki je potreben za njo, jim pravijo tudi »dvakrat razredčeni«
(Walker, 2017).

Slika 2: Značilna smetanasta barva (Cream horses, 2018)
-

-

ZLATI RJAVEC: po hrbtu imajo lahko temnejšo progo, griva in rep sta črna, ostali
deli telesa pa so zlatorjave barve. Rdeči rjavci imajo rdečkast pridih dlake z
rdečkasto ali svetlo grivo in repom (Dunphy, 2014).
SIVEC: običajno se rodi enobarven, kot lisjak, rjavec ali vranec. Ob vsaki menjavi
dlake pa postaja bolj bel. Obsega razne barvne odtenke sive do skoraj bele. Pri
pravih sivcih ostanejo koža, oči in kopita vse življenje temni. Vsi imajo črno kožo,
barva dlake pa nam lahko daje videz pegavosti ali enobarvnosti (Anžlovar, 2009).
GRULO: ima temno barvo dlake, barvo skrilavca s črno grivo in repom, temnejšo
progo po hrbtu in temnejše noge (Walker, 2017).
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-

PALOMINO: za njih je značilna zlato-rumeno obarvana dlaka, z belo obarvano
grivo in repom (Walker, 2017).

2.1.2. Znamenja
Zaplate bele dlake, ki se pojavljajo na glavi, nogah in različnih drugih delih telesa
(predvsem na trebuhu), imenujemo znamenja (Anžlovar, 2009). Znamenja so prirojena in
ostanejo vse življenje, zato so zapisana v identifikacijskem dokumentu živali, saj jih s
pomočjo le teh razpoznavamo, tudi osivele belce. Ta znamenja so popolnoma bela,
pegasta, osenčena ali lisasta. Delimo jih na znamenja na nogah, obrazu in telesu (Walker,
2017).
Najhitreje opazne lise pri konjih so na glavi, te se delijo v več skupin:
-

ŠIROKA LISA: Lisa je velika, široka in sega po sredini obraza, vse od čela do
nosu, velikokrat tudi preko oči (Dunphy, 2014).
PODOLGOVATA LISA: poteka po sredini obraza vzporedno z nosno kostjo. Je
ožja od široke lise (Dunphy, 2014).
PACKA: nahaja se na nosu med nozdrvma ali pod njima in je bele barve (Dunphy,
2014).
ZVEZDA: je katero koli belo znamenje med očmi ali nad njimi. Lahko je majhna
ali velika, obvezno pa mora biti v vrtincu sredi obraza (Vogel, 2007).
OZKA LISA: poteka po nosni kosti oziroma sredini obraza, je ozka in bele barve
(Dunphy, 2014).

Uradno ime imata le zvezda in lisa. Široka lisa čez nos se pogosto imenuje belo lice, pri
uradnem opisu pa je opisana kot »lisa širine čelnih kosti, ki se vleče do obeh nozdrvi«
(Vogel, 2007). Konj ni nujno, da ima le eno znamenje na obrazu, lahko jih ima več (slika
3), le ta pa so med seboj povezana.
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Slika 3: Kombinacija ozke lise in packe (Horse brown …,2018)
Poleg lis na obrazu, se pojavljajo še lise na nogah. Pri opisovanju belih znamenj na nogah
se opis nanaša na zgornjo mejo bele lise, saj je od nje odvisno posamezno ime. Ker je bela
koža na nogah brez pigmenta, je tudi občutljivejša in dovzetnejša za infekcije.
Najpogostejša znamenja na nogah so (Vogel, 2007):
-

VENČEK: bela obroba se konča tik nad kopitom (Dunphy, 2014).
BICELJ ALI KRATKA NOGAVICA (ŠKORENJC): začne se tik nad kopitom in
sega čez bicelj, vendar ne doseže skočnega sklepa (Dunphy, 2014).
POLOVIČNA NOGAVICA: je tudi bele barve in sega do polovice noge in navzgor
(Dunphy, 2014).
NOGAVIČKA: lisa se konča pod bicljem in začne tik nad kopitom (Dunphy,
2014).
DOKOLENKA: začne se tik nad kolenom in konča pri skočnem sklepu (Dunphy,
2014).

Poleg osnovnih enobarvnih konj poznamo tudi pisane ali pikaste konje. Ti imajo lahko
barvne lise na belem plašču ali pa bele lise na obarvanem. Taki konji so najrazličnejših
oblik in barv, prav tako pa ni enotnega poimenovanja za določen potek lis, kot na primer v
Veliki Britaniji in ZDA. Za enako lastnost se pojavljajo različna poimenovanja, kot so
paint ali pinto (šarast) v ZDA, coloured (pisan), piebald (sračji) in skewbald (šarast) pa v
Veliki Britaniji (Walker, 2017). Pisani ali pikasti konji se pojavljajo v različnih odtenkih in
barvnih vzorcih, kot so:
-

SEREC: dlaka je poljubne barve, pomešana z belimi dlakami. Tako ima modri
serec osnovno barvo dlake črno, bele pa mu dajejo siv ali modrikast videz. Rdeči
serec pa ima na lisičje rjavi barvi dlake pomešane tudi bele (Dunphy, 2014).
5
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-

PINTO: ima belo kombinirano s katero koli barvo, vzorci (slika 4) in količina
osnovne barve so različni. Tako bi med to poimenovanje barve konj prišteli tudi
piebald in skewbald (Dunphy, 2014).

Slika 4: Predstavniki pinto barve konj, na katerih so vidne tudi različne kombinacije
znamenj (Pinto horses, 2018).
-

PIEBALD: je črno-bel konj, ki ima po navadi na črnem osnovnem plašču belo liso,
ta sega čez celo telo, barvne lise na belem predelu, pa so barva osnovnega plašča,
kjer se lisa ni razvila (Walker, 2017).
SKEWBALD: lahko je večinoma bel s pisanimi lisami ali pa je za osnovni plašč
katera koli barva ali barvna kombinacija razen črne z belimi lisami. Na osnovni
barvi plašča se lahko pojavljajo tudi črne oznake, a le v manjšini (Walker, 2017).
TOBIANO: običajno je to belec, z velikimi, nepravilnimi, vendar jasno začrtanimi
enobarvnimi lisami po vsem telesu. Po navadi so noge pod koleni bele, obraz
enobarven, rep pa je lahko dvobarven (Walker, 2017).
OVERO: enobarven konj z belimi lisami na obeh straneh telesa, redko kdaj pa lise
prekrivajo tudi hrbet. Lise so nazobčane ali v obliki pack, na glavi pa so razločno
začrtane. Rep je enobarven (Walker, 2017).

2.2 GENI ZA BARVO DLAKE
Barva in barvni vzorci so zapisani v dednem zapisu posameznika. Dedovanje je prenos
biološkega materiala od staršev na potomce. Dedni material določa razvojno pot
posameznika. Poznano je, da se organizmi lahko spreminjajo zaradi vpliva okolja, običajno
pa je potomstvo podobno staršem (Sušnik in sod., 1974).
S pomočjo barve dlake najlažje opišemo neko pasmo konj, saj se je skozi zgodovino
nastanka pasem večinoma izoblikoval določen barvni vzorec dlake, ki je značilen za
posamezno pasmo konj. V rejskih programih, katerim sledijo rejska združenja, je točno
zapisano kakšne barve mora biti konj določene pasme, pri nekaterih pa so dovoljena tudi
odstopanja. Tako so na primer frizijski konji vedno črne barve, lipicanci, ki se rodijo temni
ali rjavi, pa postanejo z vsako menjavo dlake bolj svetli, do skoraj čisto beli. Kljub temu pa
je pri njih dovoljeno barvno odstopanje, saj so nekateri lipicanci vse življenje črni ali rjavi
(Walker, 2017). Na barvo konj so skozi zgodovino močno vplivale modne smernice, kar
lahko vidimo na starejših slikah. Nekateri barvni vzorci, ki se pojavljajo na starih slikah,
danes niso več prisotni (Pipan in sod., 2010). Nekoč so bogatejši sloji imeli v večini rjavce,
sivce in lisjake, zato ni bilo težko sestaviti popolnega para za vprego. Skozi kasnejša
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obdobja pa se je pojavila modna muha, ki je enobarvne konje izpodrinila, popularni so
postali lisasti ali pisani konji (Walker, 2017).
Zanimivi barvni vzorci so se velikokrat ohranili in prenesli na naslednje generacije, s tem
pa tudi na druge populacije konj. To pa je nastalo zato, ker so nekatere barve ali barvni
vzorci dominantni nad drugimi. Gene, ki določajo barvo potomca, zagotavljata starša, torej
kobila in žrebec. Ob pravi kombinaciji alelov na posameznih genih, ki vplivajo na barvo in
vzorec, dobimo enake barvne značilnosti potomcev. Druge barve so recesivne; samo če sta
oba starša enake barve, je verjetno, da bo take barve tudi žrebe. Siva barva je vedno
dominantna nad ostalimi barvami, kostanjevorjava, rdečerjava pa recesivna. Tako je vrstni
red dominantnih barv siva, rjava, temnorjava in vranja. Konj z enim sivim roditeljem, ki je
za ta gen dominantni homozigot, bo vedno sive barve, kljub temu, da se ne skoti siv in je
drugi roditelj kakršne koli barve. Zelo velika verjetnost je, da bo žrebe kostanjeve barve, če
sta oba starša enake barve, torej kostanjeve, v nasprotnem primeru se pri potomcu ta barva
ne bo izrazila (Walker, 2017).
Osnovni pigment vseh barv konj je bodisi rdeč bodisi črn, pri tem pa črna vključuje tudi
rdečkastorjavo (bay) barvo, saj črna in rdečkastorjava barva izhajata iz enakega
dominantnega gena (Walker, 2017). Barvne različice so torej posledica redčenja, vzorcev
in genskih modifikatorjev, kateri vplivajo na osnovna pigmenta. Gena za osnovne barve sta
MCR1 in ASIP, za druge različice barv, pa so odgovorni geni MATP, PMEL, SLC36A1,
STX17, TRPM1, EDNRB in gen KIT, kateri ima na različnih lokusih zapise za več
različnih barv (Pipan in sod., 2010). Vpliv na osnovna pigmenta je lahko viden po
celotnem telesu ali pa samo v grivi, repu, okoli uhljev in spodnjem delu nog. Za
modifikacijo barv na teh mestih je odgovornih še približno 10 drugih genov, ki ustvarjajo
različne barve. Modifikacija barv se imenuje redčenje, znanih pa je najmanj pet možnih
redčenj osnovnega pigmenta. Posledice le tega so srebrna, kremasta, plavkasta, biserna
barva in barva šampanjca. Dominanten ali recesiven gen ter obseg vsakega redčenja,
vplivajo na končno barvo dlake (Walker, 2017).
Vsak konj ima v svoji DNK vijačnici mesta, kjer so zapisani geni za določene lastnosti, ta
mesta imenujemo lokusi. Poznanih je več lokusov za barvo dlake pri konjih (Pipan in sod.,
2010)
- Za osnovne barve konj poznamo dva lokusa in dva gena za njih, to je lokus E
(Extension), ki ga določa gen MCR1; ter lokus A (Agouti), z genom ASIP.
- Za redčenje obarvanosti konj poznamo štiri lokuse, to so lokus D (Dun), z genom ki
ni znan; lokus Cr (Cream, Palomino), z genom MATP; lokus Z (Silver), z genom
PMEL; ter lokus CH (Champagne), z genom SLC36A1.
- Za sivenje konj je odgovoren le en gen STX17, ki je zapisan na lokusu G (Grey).
- Za depigmentacijo in vzorce je odgovornih šest genov. Ti so zapisani na šestih
različnih lokusih. To je lokus RN (Roan), ki ga določa gen povezan s KIT; lokus O
(Overo), z genom EDNRB; na lokusu TO (Tobiano) je zapis za gen KIT; lokus LP
(Leopard ali Appaloosa), določen z genom TRPM1; lokus W (White), z genom
KIT; ter na lokusu SB (Sabino), zapisan gen KIT.
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2.2.1 Geni za osnovne barve
Med gene za osnovne barve spadajo MCR1, ASIP IN STX17. Ti se nahajajo na lokusih E,
A in G, ravno takšne pa so tudi oznake alelov. Kljub temu, da spada siva barva dlake pod
osnovne barvne tipe konj, jo bomo obravnavali posebej, kajti za nekatere pasme je
značilno hitro sivenje, zato jo bomo omenili pod genom za sivenje dlake. Vsak konj ima
torej v genskem zapisu, kljub temu, da je na primer palomino barve, tudi gen za osnovno
barvo dlake (Horse colour genetics, 2018).
2.2.1.1 Gen MCR1 in ASIP
Določene alelne variante teh dveh genov povzročijo obarvanost značilno za rjavce, lisjake
in vrance. Pri pasmah domačih živali in posledično tudi pri konjih, je obarvanost plašča
pomembna karakteristika za opisovanje in ocenjevanje lastnosti. To je privedlo do tega, da
so pričeli intenzivno proučevati gene za obarvanost, med njimi tudi MCR1. Osnovna
obarvanost konja je odvisna od nukleotidnega zaporedja v genih za melanokortinski
receptor-1 (MCR1, v literaturi ga najdemo tudi pod oznako lokus E) in aguti signalni
protein (ASIP, v literaturi pogosto opisan kot lokus A) (Pipan in sod., 2010).
Ta dva gena imata glavno vlogo pri uravnavanju nastanka črnega in rdeče-rjavega barvila v
melanocitih. Za gen MCR1, ki se nahaja na lokusu E, je značilno, da zasledimo tako alel E,
kot tudi alel e. Dominantni alel E je odgovoren za temnejšo barvo dlake oz. črn pigment,
recesiven alel e pa za rdeč pigment. Rjavo obarvani konji s črno grivo in črnim repom
imajo alel E, lisjaki pa imajo dva alela e, torej genotip ee (preglednica 1). Vzreditelji znajo
ceniti črne konje, za njih pa je pomembno tudi, ali je konj homozigot EE ali heterozigot
Ea, zaradi verjetnosti dedovanja črne barve na potomstvo (Switonski in sod., 2013).
Dominantni alel E na lokusu MCR1 so našli že pri divjih konjih iz pleistocena, torej spada
med najstarejše alele za barvo dlake konj. Recesivni alel e je nastal iz alela E s točkasto
mutacijo: tranzicija C→ T na nukleotidnem mestu 901 v genu MCR1 (Marklund in sod.
2009). Zaporedje aminokislin se je s tem spremenilo, saj se je serin spremenil v fenilalanin.
Tako so se prvi lisjaki pojavili pred približno 3.000 leti pr.n.št., kar so dokazali z analizami
zgodovinskih vzorcev (Pipan in sod., 2010).
Preglednica 1: Gena ASIP in MCR1 in barvni tipi konj povezani z njima (Introduction to
…, 2018)
Gen
aleli Posledica delovanja homozigotnih in heterozigotnih različic alelov
ASIP

A
a

MCR1 E
e

AA: rjavci, če imajo prisoten najmanj en alel E
Aa: enako kot pri AA
aa: vranci le v primeru, če imajo prisoten tudi dominanten alel E.
EE: rjavec
Ee: rjavec
ee: lisjak

Pred 5.000 leti pr.n.št. pa so se pojavili vranci. Dominanten alel A na lokusu Agouti in
recesiven alel a na lokusu Agouti, sta odgovorna za črno obarvanost konj (Pipan in sod.,
2010). Konji, ki so recesivni homozigoti aa, so črni le če imajo v genskem zapisu tudi
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dominanten alel E. Tisti pa, ki imajo vsaj en dominanten alel A skupaj z dominantnim
alelom E, bodo rjavci. Recesivni homozigoti ee, so po videzu lisjaki ali kostanjevorjavi,
odvisno od tega ali imajo alel A ali a. To dejstvo je pomembno za vse vzreditelje konj, saj
se lahko pri lisjakih ali kostanjevorjavih starših pojavi tudi črn potomec. Z mutacijo na
lokusu A in izgubo 11 baznih parov v genu ASIP, je povezan tudi nastanek črnih konj.
Tako so določeno varianto gena ASIP, našli pri devetih pasmah konj, ki so črne barve
(slika 5). Zaradi izgube le teh 11 baznih parov pride posledično do nastanka
nefunkcionalne beljakovine (Stubs in Distl, 2007).

Slika 5: Značilen predstavnik črnih pasem konj, frizijec (Frizijec ali …, 2017)
Za rejce črnih konj je pomembno, da imajo njihovi konji genotip AA EE, saj bodo tako
vedno dobili vranca. Pri parjenju dveh črnih heterozigotov lahko dobimo potomca, ki je
kostanjeve barve. Ti imajo lahko genotip EE ali Ee. Kadar parimo dva kostanjevorjava
konja vedno dobimo potomca, ki je enak staršema, to pa se zgodi zaradi tega, ker je njihov
genotip ee. Vzreditelji izključno črnih konj uporabljajo diagnostične teste za rdečo barvo,
saj želijo izključiti verjetnost, da bi bil potomec drugačne barve kot starša, ali pa bi
rdečkasto barvo prenesel na svoje potomce (Rieder, 2009).
2.2.2 Gen za sivenje (Gen STX17)
Gen STX17, ki ga v literaturi najdemo kot lokus G, določa sivo barvo konj. Zastopana sta
alela G in g. Alel g je recesiven in pogostejši, značilen je za vse konje, ki ne posivijo, torej
ostanejo enake barve kot ob rojstvu. Z alela g je, s pomočjo podvojitve 4.600 baznih parov
dolgega odseka v genu STX17, nastal alel G. Posledično je ta alelna oblika veliko daljša,
kar vpliva na spremenjeno delovanje proteina, ki ga kodira alel G (Thiruvenkadan in sod.,
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2008). Predpostavljajo, da je do mutacije prišlo pred tisoč leti pri arabskih konjih (Pipan in
sod., 2010). Dominanten alel G je odgovoren za sivenje dlake. Tisto žrebe, ki ima alel G
gena STX17, bo kljub temu, da se je rodilo obarvano, z leti in vsako menjavo dlake postalo
bolj sivo (slika 6). Prvi znaki sivenja se pokažejo na glavi, v večini primerov okoli oči,
nato pa se siva barva širi po vsem delu telesa. Konj bo tako lahko postal popolnoma bel,
vendar bo njegova koža ostala temna (Gray horses, 2018). V drugih primerih pa bodo po
telesu ostale pege prvotne barve. Večina lipicancev ima tako dandanes genotip GG, v
manjšini pa so z genotipom Gg (grahasti sivci) in gg (vranci in rjavci) (Pipan in sod.,
2010). Gen za sivo barvo in dovzetnost za nastanek melanoma, sta močno povezana med
seboj, saj ima kar 80% konj, ki so starejši od 10 let, in imajo genotip GG, melanom, pri
konjih, ki niso sivci, pa je rak dokaj redek. Najpogosteje je rak benigen in se pojavlja na
repu, glavi, vratu in predelu genitalij (Thiruvenkadan in sod., 2008).

Slika 6: Žrebe s staršema, katera sta sivca (Mare …, 2018)
2.2.3 Geni za depigmentacijo in vzorce
Bele lise pri konjih so posledica pomanjkanja pigmenta melanina v dlaki in koži. Pogoste
so na glavi in nogah. Pojavljajo se pri veliko različnih pasmah, za nekatere od njih pa so
ravno lise dovoljene ali celo nujno prisotne in s tem opisane v rejskih programih. Konj, ki
ima lise, se tak že rodi. Določene pasme konj ne smejo imeti nobene lise ali pa so le te zelo
majhne. To so dosegli s strogimi rejskimi predpisi, kar pa je dandanes posledica
izenačenosti pasme. Eden od predstavnikov teh pasem je Frizijec (Walker, 2017).
Bele lise se lahko pojavljajo kot ena sama velika lisa, mešanica bele dlake in osnovnih dlak
barvnega plašča, to so serci, ter kot majhne skoraj neopazne lise na plašču. To poglavje je
zelo obširno, saj je pojem vzorec zelo širokega pomena. To je lahko že ena sama lisa ali pa
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več njih, ravno tako se lahko depigmentacije pojavljajo na različnih mestih in v drugačnem
obsegu. Nekaj od njih jih je predstavljenih z posameznimi geni, ki so odgovorni za njihov
nastanek (Stachurska in Ussing, 2012).
2.2.3.1 Gen KIT
Ta gen, oz. ena od različic gena določa belo barvo dlake, značilen je za konja, ki je
dominanten belec, tobiano, sabino ali serec. Zaradi odsotnosti melanocitov v koži nastane
bela barva dlake. Je posledica nepravilnega delovanja gena za receptor tirozinske kinaze
(KIT) (Thiruvenkadan in sod., 2008). Lahko se zgodi, da tudi normalno obarvani starši
dobijo popolnoma ali skoraj belega potomca. Gen KIT ima okoli 82.000 baznih parov,
znotraj katerih so najrazličnejše mutacije, odgovorne za različno belo obarvanost. S
proučevanja štirih različnih pasem so ugotovili več različnih mutacij, katerih posledica je
bila različna obarvanost (Pipan in sod.,2010). Posledično so prišli do zaključka, da so se
mutacije pojavile večkrat in neodvisno druga od druge. Poleg teh mutacij, katerih posledica
so belci, obstaja še vrsto drugih, vse na istem genu KIT, za katere so značilni različni
barvni vzorci dlake, kot so tobiano, serec in sabino. Ti so se pojavili pred 2.000 let pr.n.št.
Z genom KIT so povezani različni predhodno opisani lokusi, kot so W (White), SB
(Sabino), TO (Tobiano) in RN (Roan) (Pipan in sod., 2010)..
2.2.3.1.1 Lokus W (White)
Konji z dominantnim alelom W imajo bel pigment v koži in dlakah (slika 7), torej je
njihova barva dlake bela od rojstva, oči pa so temne ali v nekaterih primerih modre.
Mutacija alela W je zapisana na regiji ECA3q22, kjer je lociran gen KIT. V večini
primerov homozigoti WW ne preživijo, že v zgodnji fazi razvoja plodu oz. brejosti. V
redkih primerih kadar ne pride do abortusa, se taka žrebeta rodijo obarvana kot sabino.
Torej je s tega razvidno, da so beli konji heterozigoti Ww. Pri konjih, kateri imajo
genomski zapis ww, pa bela barva ne bo izražena, tako so na primer lahko tudi črne ali
rjave barve. Beli konji, ki imajo dominanten alel W, ne proizvajajo nobenega pigmenta,
tisti beli konji, ki pa imajo v svojem genomu alel G, torej zapis za sivenje dlake, so imeli
pigment, a so ga z leti izgubili. S parjenjem dveh belih konj dobimo bela in barvna žrebeta
v razmerju 2:1 v zelo redkih primerih 3:1. Kadar je razmerje dva bela žrebeta proti enemu
barvnemu, je dominanten homozigot WW poginil v času razvoja plodu. Ko pa se pojavi
razmerje 3:1, dominanten homozigot preživi in se rodi sabino barve, kar pa se zgodi zelo
redko (Dominant white, 2018).
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Slika 7: Na daleč vidna značilnost belih konj, ki jih povzroča gen KIT, to je bela koža
(Dominant white, 2018)
2.2.3.1.2 Lokus SB (Sabino)
Za sabino konje je značilna neenakomerna obarvanost po telesu, kjer se pojavljajo bele lise
ali bele pege, predvsem na spodnjih delih okončin, obraza, pogosto pa tudi na trebuhu
(slika 8). Ni nujno, da ima konj že ob rojstvu bele dlake pomešane med osnovni barvni
plašč telesa. To se lahko zgodi šele kasneje. Najznačilnejša oznaka za sabino konje je bela
lisa na glavi, katera ima lahko le nekaj belih dlak ali pa prekriva večino glave. Sabino
konje velikokrat zamenjujejo z overo konji ali celo serci. Lahko so katerih koli barvnih
kombinacij. Sabino vzorce so našli v številnih pasmah konj, kot so shetland poni, quarter
horse in ameriški paint horse. Še ena pasma značilnih predstavnic sabino vzorcev je shire,
ki ima lahko liso na glavi ter na spodnjih delih nog (Stubs in Distl., 2007).
V KIT genu lahko zaradi mutacije v intronu 16 pride do tako imenovanega alternativnega
izrezovanja intronov, ko se poleg intronov pri procesiranju mRNA izreže tudi ekson 17.
Posledica pa je sabino obarvanost. Dominanten alel označimo z Sb, recesiven pa sb. Tesno
povezavo med KIT genom in rdečesivo barvo dlake so odkrili ravno pri konjih (Stubs in
Distl, 2007).
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Slika 8: Bele lise po nogah, trebuhu in obrazu značilne za sabino obarvanost konj (Sabino
horses, 2018)
2.2.3.1.3 Lokus TO (Tobiano)
Alel To predstavlja dominantno dedno lastnost, za katero so značilne bele lise na rožnati
koži, te so prisotne že ob rojstvu žrebeta. Pojavljajo se predvsem po spodnjem delu
trebuha, na vseh okončinah in na hrbtu, na predelu med ušesi in repom. Za njih je tudi
značilno, da je glava minimalno prekrita z lisami. Tobiano je dominantna dedna lastnost, ki
se izrazi na kateri koli barvi (Tobiano horses, 2018).
Za tobiano konje je značilen najmanj en dominanten alel To na lokusu. Genotip teh konj je
torej lahko ToTo ali Toto. Za homozigotne tobiane je značilno, da se pojavljajo barvne
pike znotraj belih lis (slika 9). Veliko rejcev svoje konje testira, ali imajo v sebi gen za
tobiano barven vzorec. Ta test je uporaben za vzreditelje homozigotnih tobianov , kajti
njihovi potomci bodo vedno imeli pisana (tobiano) žrebeta. Alel To je odsoten pri Quarter
konjih in Arabcih, prisoten pa pri Paint in Pinto konjih, Islandcih in Šetland ponijih
(Thiruvenkadan in sod., 2008 ).
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Slika 9: Dominantni homozigot ToTo ima barvne pike znotraj belih lis (Tobiano paint
horse, 2018)
2.2.3.1.4 Lokus RN (Roan)
Značilen je za konje, ki so serci. Bela barva dlake je pomešana s katerokoli osnovno barvo
dlake. Pri sercih je zanimivo, da je kar 50% dlak bele barva, katera je pomešana med ostale
barvne dlake, vendar le po telesu. Noge, rep, griva in glava ostanejo praktično prvotne
barve, torej niso pomešane z belimi dlakami. Za serce je značilno, da z leti ne sivijo,
ampak so že od rojstva serci. Glede na osnovno barvo jih delimo v več skupin in sicer v
modrikaste serce, rdeče serce, (Walker, 2017)…
Dominanten alel Rn je odgovoren za nastanek barvnega vzorca serec. Dominantni
homozigoti RnRn ne preživijo že pred rojstvom v fazi razvoja plodu. Zato so vsi serci
heterozigoti in nastanejo pri parjenju dveh heterozigotov, kar se odrazi pri žrebetu v
razmerju 2:1 (2 serca in eden običajno obarvan). Sivce in serce je zlahka ločiti med sabo;
serci imajo temnejše noge in glavo, kot je barva njihovega telesa, kar pa ni značilno za
sivce. Alel Roan je zastopan pri welsh ponijih in Quarter konjih, ni pa prisoten pri Arabcih
(Thiruvenkadan in sod., 2008).
2.2.3.2 Gen EDNRB
Gen EDNRB povzroča barvo overo, ravno tako pa se tudi lokus imenuje Overo. Na obeh
straneh konja se pojavljajo bele lise, ki pa ne segajo čez hrbet (slika 10) med ušesi in
repom. Običajno je najmanj ena noga, v večini primerov pa so vse štiri obarvane z osnovno
barvo plašča. Glava je v veliki meri prekrita z belimi lisami. Oči so v večini temne, možna
pa so odstopanja. Ker se bele lise pojavljajo tudi na vratu, z lahkoto rečemo, da je
novorojeno žrebe z vsemi zgoraj navedenimi lastnostmi, overo. Znotraj skupine overo jih
delijo še na več različic le teh. Za vse pa je bistveno, da so nejasno začrtani vzorci na
katerikoli osnovni barvi (Overo horses, 2018).
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Overo lastnost je zapisana z alelom O na lokusu Overo. Genotip teh konj je Oo, saj
dominantni homozigoti OO poginejo že pred rojstvom, recesivni homozigoti pa nimajo
barvnega vzorca overo. Zastopani so predvsem pri pasmah konj Paint in Pinto. V Veliki
Britaniji pa pod overo uvrščajo tudi konje piebald (črni in beli) ter skewbald (pisano beli,
vendar brez črne osnovne barve) (Overo horses, 2018).

Slika 10: Bele lise pri overo konjih ne segajo čez hrbet (Overo paint …, 2018)
2.2.3.3 Gen TRPM1
Gen TRPM1 bomo podrobneje predstavili pri genih, značilnih za appaloosa pasmo konj.
Ta gen določa barvo appaloosa ali leopard, prav tako pa se imenuje tudi lokus, Leopard. Za
te konje je značilno, da so bele lise nesimetrične in se nahajajo po celotni strani stegen, pa
tudi vse do glave. Ti vzorci se pojavljajo na kateri koli osnovni barvi dlake, tudi v povezavi
z drugimi geni za lise (The genetics of …, 2018).
Dominanten alel označimo z Lp, recesiven pa lp. Dominantni homozigot LpLp ima v
večini belo barvo dlake z le nekaj barvnimi pikami na njej, imenuje se leopard barvni
vzorec. To dokazuje, da so dominantni homozigoti običajno bolj beli kot heterozigoti.
Heterozigoti Lplp se razlikujejo od njih po več različnih barvnih vzorcih. Recesivni
homozigot lplp nima lis. Ta gen je zastopan pri appaloosa konjih in ponijih Ameriških
pasem, predvsem v severni Ameriki. Pri nas pa se pojavlja pri konjih noriške pasme
(Appaloosa horses, 2018).
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2.2.4 Geni za redčenje obarvanosti
Med te gene spadajo MATP, PMEL, SLC36A1 in gen ki ni znan, na lokusu D. V
primerjavi z geni za osnovne barve, imajo geni za redčenje obarvanosti bolj omejen vpliv
na barvo konj (Pipan in sod., 2010).
2.2.4.1 Gen MATP
Ta gen je pomemben za nastanek krem ali palomino barve pri konjih. Posebnost teh konj je
videz zlate barve dlake na temni podlagi kože. Palomino barva se pojavi v povezavi z
belim repom in grivo (slika 11), medtem, ko imajo konji krem barve grivo, noge in rep
temne barve. V to skupino konj, ki jih določajo specifične variante gena MATP, spadata še
barvi cremello (rožnata koža, modre oči in barva slonovine) in perlino (enake
karakteristike kot pri cremello konjih, le da sta griva in rep temnejša) (Palomino horses,
2018).

Slika 11: Značilen barvni vzorec zlate z belo grivo in repom- palomino (Palomino horses,
2018)
Gen MATP je odgovoren za nastanek zlate barve, in sicer preko delovanja tirozinskih
reakcij in proizvajanja melanina. Recesivni alel c, na lokusu Cream, je odgovoren za
nenavadno produkcijo tirozina. Dominanten alel C, pa za rdečkast pigment dlake. Lisjak z
enim dominantnim alelom C (ee/Cc) je palomino barve. Rjavec z enim dominantnim
alelom pa postane konj krem barve. Tisti pa, ki ima dva dominantna alela CC (ee/CC) je
cremello ali perlino. Pri križanju cremello z lisjakom ali kostanjevorjavim konjem, bo
vedno potomec palomino. Če pa križamo perlina z rjavcem ali lisjakom dobimo potomca,
ki je palomino ali svetli rjavec (Stubs in Distl, 2007).
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Določena varianta gena MATP je odgovoren tudi za nastanek albino barve konj. Pri albino
tipih konj pride do popolnega pomanjkanja pigmenta melanina, kar posledično privede do
svetle barve dlak in rožnate kože, ter rdečkastih oči. Albino lokus, ki se nahaja na genu
MATP, kodira encim tirozin, ki je pomemben pri melanogenezi. Alel za albino barvo ne
uravnava samo barvo dlake ampak vpliva tudi na barvo oči in kožnega pigmenta
(Thiruvenkadan in sod., 2008).
2.2.4.2 Gen PMEL
Gen PMEL je povezan z nastankom kovinske obarvanosti dlake. Mutacija na genu
PMEL17 se pojavlja pri črnih konjih s čokoladnim odtenkom, ta se odraža predvsem na
repu in grivi, ki sta srebrnkaste barve. Prav tako se pojavlja tudi pri rjavcih na spodnjih
delih okončin, grive in repa(slika 12). Ta mutacija pa nima vpliva na kostanjevorjave
konje. Mutacija na eksonu 11 spremeni arginin v cistein. Ravno tako je mutacija na
devetem intronu popolnoma povezana z fenotipom za kovinsko obarvanost. Silver lokus
(Z), na genu PMEL, v povezavi z grey genom povzroči, da se ta osebek lahko rodi
popolnoma bel ali pa to postane z leti (Thiruvenkadan in sod., 2008).
Značilna kovinska obarvanost je vidna pri črnih konjih, ki imajo genotip aaE_, v povezavi
z vsaj enim dominantnim alelom Z, kjer se pojavi svetla ali temna čokoladna barva plašča,
griva pa je kovinsko siva. Pri rjavcih z genotipom AaE_, pa se gen odraža na barvi grive, ta
je v primerjavi z kostanjevim osnovnim plaščem svetlejše barve. Ta gen se pogosto
pojavlja pri islandskih konjih, zelo redko tudi pri arabcih (Thiruvenkadan in sod., 2008).

Slika 12: Rjavec s svetlejšimi odtenki grive (The dilution genes, 2018)
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2.2.4.3 Lokus D (Dun), brez znanega gena
Lokus D vpliva na rdečo barvo dlake, ki je lahko v odtenkih od svetlo rdeče pa vse do
rumeno-rdečkaste, z črno grivo, pojavi se lahko tudi mišje-rjava. Pri rjavcih se alel Dun
pokaže predvsem v rumeno-rdeči barvi dlake s črno grivo in repom ter nogami. Kadar pa
se alel Dun izrazi pri kostanjevorjavem konju, je njegova posledica rožnato-rdeča
obarvanost s temnejšimi rdečimi pegami oz. lisami. Do mišje-sive barve s črnimi pegami
(slika 13) pa pride pri črnih konjih, kjer se pomeša alel Dun, te konje imenujemo grulla
(srebrno plavkasta). Tak konj je v osnovi vranec, z vsaj enim dominantnim alelom D na
lokusu Dun, za plavkasto barvo. Ta razredči osnovni pigment in izpostavi plavkaste
značilnosti (Dun horses, 2018).
Dominantni alel D povzroči, da ima osebek temnejšo barvo glave kot je barva telesa, na
katerem niso opazne pege. Genotipa DD in Dd zaradi dominantnega alela D povzročita
barvo potomca dun ali plavec, recesivna alela dd pa te barve ne povzročata. Tako je
potomec z genotipom dd lahko katerekoli barve. Zaradi redčenja pigmenta nastajajo
enostavni madeži ali pege. Pri konjih z alelom D so ti madeži zastopani minimalno ali
skoraj nič. Hrbtne črte in temnejše okončine so pogosto povezane tudi z alelom M, ki je
tesno povezan z lokusom D. Črno obarvane noge in hrbtna črta sta dominanta dedna
lastnost. Barvni vzorec dun ali plavec je vidno zastopan pri fjordskem konju, kjer je še
posebej izrazita hrbtna črta, ki se nadaljuje skozi grivo do ušes, v nekaterih primerih pa so
plavci tudi arabski konji (Dun horses, 2018).

Slika 13: Predstavnik plavkaste barve (The dilution genes, 2018)
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2.2.4.4 Gen SLC36A1
Gen povzroča šampanjec barvo plašča (slika 14). Da se ta barva izrazi, mora konj
vsebovati vsaj en dominanten alel Ch (Champagne). Barvne variacije so odvisne od
recesivnega gena. Konji so zlate barve v različnih odtenkih. Champagne gen se imenuje po
kobili Champagne Lady Diane, ki je ime dobila ravno po šampancu, saj je lastnike njena
barva spominjala na šampanjec. Odkrili so mutacijo gena za barvo in ta lokus poimenovali
po njej. Vendar pa ona ni bila prva predstavnica te barve (Champagne horses, 2018).
Konji barve šampanjca se rodijo s svetlimi ali celo modrimi očmi, ki pa se z leti
spremenijo v svetlo lešnikovo. Imajo svetlo kožo, ki pa z leti postaja temnejša in pegasta.
Temnejše lise se pojavljajo predvsem okoli ustnic in oči, po repu, okoli nožnice in vimena.
Tako kot mnoge druge barve konjskih plaščev ta pozimi postane temnejši. Skozi
zgodovino so konje šampanjec barve izločali, sedaj pa so vse bolj priljubljeni. Velikokrat
jih zamenjujejo z palomino barvo. Ta barva se najpogosteje pojavlja pri Quarter konjih,
ameriškemu jahalnemu konju in ponijih (Champagne horses, 2018).

Slika 14: Značilen predstavnik šampanjec barve konj (The dilution genes, 2018)
2.3 LIPICANEC IN NJEGOV BARVNI VZOREC
2.3.1 Opis pasme
Lipicanec je nastal s križanjem kraških kobil in uvoženih žrebcev drugih pasem. To so bili
žrebci Pluto, Conversano senior, Neapolitano senior, Maestoso senior in Favory senior. Po
njih se še danes imenujejo posamezne linije lipicanskih žrebcev. Kasneje so lipicanske
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konje oplemenjevali tudi z arabskimi žrebci. Edino sled na njih je zapustil Siglavy, po
katerem je poimenovana šesta linija lipicancev. V vzreji sta se pojavili dve novi liniji
žrebcev in sicer tulipan ter incitato. Tudi po prvotnih kraških kobilah je poimenovanih 17
rodov kobil. To so Betalka, Monteaura, Slava,Batosta, Slavina, Bonadea, Allegra,
Trompeta, Steaka, Famosa, Capriola, Canissa, Gaetana, Dubovina, Gratiosa, Wera, Rava.
V lipici je od teh zastopanih le 14 rodov. Vendar pa imajo tudi novejši rod Thais (Mihelič,
2004).
Lipicanci so izjemno temperamentni, vzdržljivi, skromni in učljivi konji. Lipicanci se
rodijo kot temna žrebeta rjave ali črne barve (slika 15), katera pa z leti sivi in postaja vse
bolj bela. Zato je za njih značilno, da so sivci, nekateri primerki so grahasti sivci,
pojavljajo pa se tudi popolnoma enobarvni temni konji. Ti ostanejo od rojstva in skozi
odraščanje temne barve (Mihelič, 2004).

Slika 15: Lipicanske kobile in njihova temna žrebeta (Kobilarna Lipica …, 2014)
2.3.2 Gen, ki vpliva na barvo lipicancev (STX17)
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, gen STX17 povzroča barvo sivcev. Vemo, da se lipicanci
rodijo kot temna žrebeta in z leti postajajo vsakič bolj bela, ravno zaradi delovanja tega
gena.
Lipicanci, ki z leti postajajo sivci, imajo genotip GG ali Gg. V nasprotnem primeru, če
ostanejo celo življenje prvotne barve žrebeta, vsebujejo genotip gg. Konji, ki imajo
najmanj en alel G, dobijo pri prvi menjavi dlake svetlejši obroč okoli oči. Z kasnejšimi
menjavami dlake pa se njihova osnovna barva dlaka pomeša z belimi, v nekaterih primerih
ostajajo tudi rdečkaste dlake. Med šestim in desetim letom so lipicanci v vseh možnih
odtenkih sive, tudi že beli, odvisno od hitrosti sivenja. Zanimivost pri vseh sivcih, ne samo
lipicancih, je, da so žrebeta, ki ostanejo vse življenje prvotne barve in imajo genotip gg, ob
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rojstvu svetlejše barve, kot njihovi vrstniki z genotipom Gg ali GG. Tako je žrebe
kostanjeve barve, ki ne bo postalo sivec, svetle kostanjeve barve, medtem, ko je njegov
vrstnik, z genom za sivenje, temnejše kostanjeve barve. Še bolj očitna razlika se pokaže pri
rjavo rojenih žrebetih. Konj z genom za sivenje bo imel črno obarvane noge, tisti brez gena
za sivenje pa mišje sivo ali mišje črno (Gray horses, 2018).
Lipicanec bo zagotovo sivec, če je vsaj en od staršev sivec z dominantnim genotipom GG.
Ker pa vemo, da se dandanes pri lipicancih pojavljajo v večini le ti, je zelo majhna
verjetnost, da bo potomec že od rojstva enobarven. Pri lipicancih je značilno, da se jim
griva in rep z leti obarvata popolnoma belo, pri ostalih pasmah sivcev pa to ni nujno, lahko
ostanejo prvotne barve. Ravno tako nekateri lipicanci ostanejo grahasti sivci, za katere je
značilno, da jim prvotna barva plašča ne izgine popolnoma. Kadar so ti konji rojeni kot
rdečkastorjavi ali kostanjevorjavi, ostanejo rjave ali rdečkaste dlake na plašču. Take sivce
imenujemo rožnati ali rdeči sivci. Intenzivnost te rdeče barve v plašču pa je različna od
konja do konja (Walker, 2017).
Analize in preučevaje sivcev so dokazale, da so heterozigoti grahasti sivci, medtem ko so
dominantni homozigoti popolni sivci (belo sive barve s temno kožo) (Stubs in Distl.,
2007).
2.4 KONJ APPALOOSA IN NJEGOV BARVNI VZOREC
2.4.1 Opis pasme
Appaloosa ali lisasti apaluški konj je najbarvitejša pasma, s kričečim vzorcem. Ti konji so
bili v filmih prikazovani kot indijanski konji , kar še kako drži. Njihovi prvotni vzreditelji
so bili indijansko ljudstvo (slika 16) Nez Perce s pokrajine Palouse, ki leži v
severozahodnem delu ZDA. Zaradi vladnega poskusa podreditve indijanskega plemena pa
so to pasmo v 19. stoletju skoraj iztrebili. Po zaslugi peščice rejcev, ki so poiskali nekaj še
živečih konj, pa se je pasma ohranila do danes. Registriranih je že preko 600.000 konj
(Walker, 2017).
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Slika 16: Prvi rejci appaloosa pasme so bili indijanci (History of …, 2018)
Te konje odlikuje vzdržljivost, temperament in pisan plašč, ta je lisast, ravno tako kot so
progasta tudi kopita. Za te konje je značilno, da je tudi koža lisasto temno rožnata. Kadar
se konj zmoči, so te lise na koži še posebej lepo vidne, skozi cel čas pa so vidne jasne
razlike na področju smrčka in oči. Lise na koži se ne spreminjajo, kljub temu da se
spremeni barva plašča. Barvne pike na belih delih, so le posledica tega, da se na tistem
mestu ni pojavila bela lisa, torej so ostanek osnovnega barvnega plašča konja. Posebnost
teh konj je, da imajo lahko izredno tanko grivo in rep, kateremu pravijo tudi podganji rep.
Okoli zenice je viden obroč, ki je navzoč tudi pri drugih pasmah, a pri njih ni viden
(Walker, 2017).
Pri appaloosa pasmi konj se najpogosteje pojavljajo naslednji barvni vzorci plašča:
- S PIKASTIM ZADNJIM DELOM
Ti konji so v večini enobarvni, le zadnji del imajo bele barve posut s pikami osnovne
barve dlak. V veliki večini primerov plašč postane serast, saj bela barva skoraj v večini
ali popolnoma prekrije osnovno barvo telesa (Appaloosa horses, 2018).
- LEOPARDJI
Osnovna barva telesa je bela ali smetanova, na kateri se po celotnem telesu pojavljajo
različno velike pike, ki so črne, rjave ali kostanjeve barve. Možna je tudi kombinacija
vseh treh barv pik na enem konju. Težko je napovedati ali se bodo obrobe pik z leti
spreminjale, običajno ostajajo nespremenjene, kljub temu pa se pojavlja, da pike z
ostrimi robovi sčasoma bledijo. Nekatere pike pa so že od začetka senčno obrobljene
(Appaloosa horses, 2018).
- Z NEKAJ PIKAMI
Na osnovni barvi telesa, ki je svetla, se pojavlja majhno število pik, zgodi pa se lahko,
da ima konj samo eno barvno piko (Appaloosa horses, 2018).
- SNEŽINKAST
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Ta se od ostalih konj razlikuje po belih pikah, ki se nahajajo na temni osnovni barvi
dlak. Bele pike ali tako imenovane snežinke so velikokrat videti kot madeži
(Appaloosa horses, 2018).
- ENOBARVEN
Zanj je značilno da se žrebe rodi enobarvno, s staranjem pa lahko njegov plašč postaja
serast (Walker, 2017).
2.4.2 Geni, ki vplivajo na barvo Appaloosa
Pri appaloosa konjih lahko najdemo primerke, ki imajo le nekaj do veliko pik, ali pa skoraj
popolnoma bele konje. Pri njih obarvanje ne povzroči le en gen, ampak celoten genski
kompleks. Posamezni geni znotraj leopardjega kompleksa pa privedejo do različnih oblik
vzorcev. Vsi geni za barvne vzorce appaloosa še niso raziskani, vendar pa si prizadevajo,
da bi s projektom Appaloosa odkrili še kakšen gen več. Tako na primer sedaj vemo, da se
lahko vsi barvni vzorci značilni za appalooso izključijo na enkrat. Lokus za appaloosa
barvo poimenujemo kot LP ali Leopard. Poleg gena KIT sta za značilne barvne vzorce
odgovorna še dva gena imenovana PATN1 in PATN2. Brez alela za barvni vzorec serca, se
ne bodo pojavile značilne lise, če pa bo konj imel dva alela za serca, bo le ta bele barve
brez značilnih lis (Hoffman, 2018).
2.4.2.1 Lokus LP (Leopard ali Appaloosa)
Še preden so odkrili gene za obarvanost appaloosa, so odkrili lokus LP, ki je povezan z to
obarvanostjo. Poznano je, da gen, ki se nahaja na lokusu LP, povzroča različne obarvanosti
appaloosa vzorcev, kljub temu pa ni znano, v kolikšni meri in kakšnih oblik bodo ti vzorci.
Danes vemo, da je gen na lokusu LP odgovoren za barvo serca, ki pa nima nobenih lis.
Kljub temu, da se imenuje Leopard, čeprav ne povzroča pikastih vzorcev, to ime ostaja
enako. Konji, ki imajo najmanj en dominanten alel Lp, bodo imeli barvni vzorec, ostali, z
dvema recesivnima aleloma, pa vzorca ne bodo imeli. Konji, ki nimajo prisotnega
nobenega dominantnega alela Lp, nimajo nikakršnih lis in so enobarvni, ti konji so
recesivni homozigoti lplp (Archer in Davidson, 2018).
Pri serastih appaloosa vzorcih je bela dlaka pomešana v osnovno barvo plašča. Za razliko
od ostalih sercev je njihova bela barva videti siva. Ta barvni vzorec se pojavlja na zadnjici
in hrbtu, noge pa ostajajo osnovne barve. Temnejše lise se pojavljajo na bokih in glavi.
Intenzivnost in hitrost nastanka seraste barve pri appaloosa konjih je odvisna od
posameznega konja. Nekateri to barvo dobijo hitreje, ostali pa skozi več let (Hoffman,
2018).
Za nastanek pik in lis je odgovoren gen PATN1. Konj bo z enim alelom Lp, ter dvema
recesivnima aleloma Patn, imel prisotne pike na belo obarvanem delu telesa. Kar pa ne
pomeni, da so pike nastale kot posledica delovanja teh dveh genov. Ravno nasprotno,
posledica delovanja genov je bela barva, ki predstavlja liso na osnovnem plašču konja,
torej so pike ostanek osnovnega plašča. Tako bo na primer konj z črnim osnovnim plaščem
imel črne pike. Če pa bosta prisotna kar dva alela Lp, teh pik ne bo, ali pa bodo te le redke.
Za te konje je značilna tudi nočna slepota (Archer in Bellone, 2015).
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Za poenostavitev, kdaj ima konj več belih lis in kdaj manj, lahko rečemo, da kadar je več
dominantnih alelov Lp, torej genotip LpLp, je tudi bele barve več in posledično manj
barvnih pik. Kadar pa je manj dominantnih genov Lp, genotip Lplp, so bele lise manjše in
je več osnovne barve plašča (Archer in Bellone, 2015).
2.4.2.2 Gen PATN1 (Pattern type 1)
Gen PATN1 je odgovoren za nastanek dveh barvnih vzorcev, in sicer leopardjega in tistega
z nekaj lisami. Bela barva pokriva od 60-100% telesa. Kateri vzorec bo imel konj, pa je
odvisno od števila dominantnih alelov Patn1. Če ima konj en dominanten alel Patn1, ki se
nahaja na lokusu Pattern type 1, bo ta leopardji appalooso ali konj z nekaj pikami. Skupaj z
enim dominantnim alelom Lp in najmanj enim dominantnim alelom Patn1, bo konj leopard
ali delni leopardji appaloosa. Ko pa sta prisotna poleg dominantnega alela Patn1, tudi dva
dominantna alela Lp, postane konj appaloosa z nekaj pikami (Archer in Davidson, 2018).
Za alel Patn1, ki se nahaja na lokusu Pattern type 1, velja, da če se ne pojavlja skupaj z
alelom Lp, na lokusu Leopard, ti konji nimajo vzorca leopard. Ko pa je prisoten poleg gena
PATN1 tudi LP, so na tem osebku vidne značilnosti vzorca leopard, kateri se pojavlja pri
appaloosa pasmi. Kadar se pojavita recesivna alela lp skupaj z recesivnima aleloma patn1,
pa ti konji nimajo vzorcev, značilnih za appalooso konje, so enobarvni (LP and PATN- …,
2018).
Pri appaloosa konjih so za različne barvne vzorce odgovorne različne kombinacije alelnih
različic, lokusa Lp in lokusa Patn1, to so (LP and PATN- …, 2018):
-

(Lp/Lp Patn1/ ): konj z nekaj ali le eno piko, ima nočno slepoto
(Lp/lp Patn1/ ): leopard ali delni leopard
(lp/lp Patn1/ ): konj nima videza leoparda je enobarven
(Lp/Lp patn1/patn1): konj s snežinkastim vzorcem
(Lp/lp patn1/patn1): konj z barvnimi lisami na belem delu telesa, katera pokriva do
50% zadnjega dela telesa
(lp/lp patn1/patn1): nima leopardjega videza, je enobarven
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Zgornja leva: leopard (heterozigot Lp, z vsaj enim dominantnim alelom Patn1),
zgornja desna: konj s pikastim zadnjim delom (heterozigot Lp in recesivni homozigot patn1 ),
spodnja leva: konj z nekaj lisami (homozigot Lp z vsaj enim dominantnim alelom Patn1),
spodnja desna: konj s snežinkastim vzorcem (dominantni homozigot Lp in recesivni homozigot patn1)

Slika 17: Genotip in fenotip konj Appaloosa pasme (Introduction to: Appaloosa .., 2017)
Rejci lahko sami ugotovijo ali ima kobila prisoten dominanten alel Patn1, ki se nahaja na
lokusu Pattern type 1, ko jo križajo z žrebcem, ki je appaloosa s pikastim zadnjim delom
telesa. Če ima njun potomec leopardji vzorec ali vzorec z nekaj pikami, ima mama prisoten
dominantni alel Patn1 (Introduction to: Appaloosa …, 2017).
2.5 GENETSKI TESTI ZA BARVO DLAKE PRI KONJIH
Strokovnjaki menijo, da je bil določen barvni plašč odločilnega pomena pri preživetju konj
skozi zgodovino. Ko so proučevali prisotnost alelov za barvo dlake v DNK konj, od
pleistocena do časa Rimljanov, so ugotovili, da imajo divji konji manj barvnih variacij, kot
jih je imela populacija konj pred in po udomačitvi (Pipan in sod., 2010). Pri barvi dlake
prihaja do sledenja relativno preprostemu načinu dedovanja, in sicer po Mendlu (Sušnik in
sod., 1974).
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Gene sesalcev za barvo dlake in kože lahko razdelimo v dve skupini in sicer tiste, ki
delujejo na sintezo pigmenta in tiste, ki določajo, kateri pigment se bo sintetiziral v
določenih melanocitah. Kakšen pigment bo imel konj, je odvisno od prisotnosti barvila
pheomelanina (rdeč/rumen pigment) ali eumelanina (črn/ rjav pigment). Barva žrebeta je
dandanes izrednega pomena zaradi rejskih ciljev in seveda želja, ter zahtev vzreditelja
kakšnega konja želi imeti. Zaradi tega imajo testi za barvo dlake velik pomen pri
vzrediteljih (Rieder, 2009).
Na primer, DNK test se uporablja pri črnih konjih, katerih genotip, za količino
dominantnih alelov za črno barvo dlake, je dvomljiv. Ta informacija je izrednega pomena
za vzreditelje, ki pričakujejo oz. si želijo črnega konja. Želijo vedeti ali je njihov konj
morebitni prenašalec kostanjevorjave barve. Konji, ki so testirani in so heterozigoti, imajo
lahko potomce, ki bodo kostanjevorjave barve, vendar le v primeru da je tudi drugi starš
testiran in nosi recesivni alel ali ima kostanjevo barvo dlake. V primeru, ko testi pokažejo,
da je testiran žrebec dominantni homozigot za črno barvo dlake, bodo njegovi potomci, ne
glede na to kakšne barve je mama, vedno črne barve. Tudi če je kobila kostanjeve barve in
se pari z žrebcem, ki je homozigotno dominanten na črno barvo, njun žrebe nikoli ne bo
kostanjeve barve, saj bo vedno dobil en dominanten alel za črno barvo od svojega očeta.
Če želimo imeti kompletno gensko sliko za barvo konja, moramo za vsak gen posebej
narediti test in s tem dobimo vpogled kakšne barve bo morebitni potomec tega konja oz.
kakšna bo barva odraslega konja v primeru, da testiramo žrebe, ki še nima dokončno
izražene barve (Red factor test, 2018).
Pri genotipizacijskih testih gre za ugotavljanje mutacij v genih, ki vplivajo na barvo in
vzorec, kar lahko poteka na več načinov: restrikcijska analiza (RFLP), alelno specifično
pomnoževanje, real-time pomnoževanje. Testira se več genov, najpogosteje osnovne (geni
ASIP, MCR1, KIT, MATP, PMEL, SLC36A1, STX17, TRPM1 in EDNRB) (Rieder,
2009). Konj ima v svojem genskem zapisu več različnih genov za barvo dlake, katerih
alelne različice so odgovorne za izraženost posamezne barve (Introduction to…, 2018), kar
je razvidno v preglednici 2.
Preglednica 2: Barve in alelne različice povezane z njimi (Introduction to…, 2018)
Barva
Alelne različice genov
Belec
W
Sivec
G
Rjavec
E, A, CC, dd, gg, ww, toto
Vranec
E, aa, CC, dd, gg, ww, toto
Lisjak
ee, aa, CC, dd, gg, ww, toto
Svetli rjavec
E, A, CCr, dd, gg, ww, toto
Palomino
Ee, CCr, dd, gg, ww, toto
Cremelo
CrCr
Pri genotipizacijski metodi bi izpostavili primer raziskave konj na način real- time
pomnoževanja, andaluzijskih konj (Royo in sod., 2008). Pri metodi real-time
pomnoževanja gre za hitro, natančno in poceni metodo testiranja konj na značilne genske
mutacije odgovorne za večino barvnih kombinacij konj. V raziskavi, ki jo je opisal Royo in
sod. (2008), so bili uporabljeni predstavniki španske pasme andaluzijec (156 primerkov).
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Raziskovalci so odkrili, da so za različne barvne variante odgovorne določene alelne
variante genov MCR1, ASIP in MATP, ki se dopolnjujejo med sabo, razen za sivo barvo,
ki nastane ob zelo različnih kombinacijah alelov na testiranih genih. V preglednici 3 je
razvidno, kakšne alelne različice so vsebovali testirani konji (Royo in sod., 2008).
Preglednica 3: Genotipi testiranih andaluzijskih konj (Royo in sod., 2008)
Barva konja
MCR1
ASIP
MATP
EE
Aa
CC
Rjavec
Ee
Aa
CC
EE
aa
CC
Vranec
Ee
aa
CC
ee
Aa
CC
Kostanjeva
EE
AA
CCr
Svetli rjavec
Ee
AA
CCr
ee
AA
CCr
Palomino
EE
AA
CC
Sivec
EE
AA
CCr
Ee
Aa
CC
Ee
AA
CCr
Ee
Aa
CrCr
ee
aa
CC
V nadaljevanju podajamo primer genotipizacijskih testov Tobiano konj. V prejšnjih
poglavjih, pa smo omenili mutacije na posameznih genih in lokusih, ki jih je mogoče
detektirati z različnimi genetskimi testi, zato jih ne bomo omenjali.
2.5.1 Genotipizacijski testi tobiano konj
Homozigotne in heterozigotne tobiano konje ne moremo ločiti na osnovi fenotipa
(zunanjosti). Težko je vedeti, kdaj bo žrebe pravi tobiano, kljub temu, da sta starša prav
takšne barve. Če imata starša bele lise neprekinjene, brez pik na njih, bo imelo tudi žrebe
tak vzorec, sklepamo lahko, da je heterozigot Toto, na lokusu Tobiano. Ko je med
žrebčevimi potomci le nekaj žrebet, ki imajo barvni vzorec tobiano, še ni nujno, da je
ravno on odgovoren za prenos dominantnega alela To, še posebej če je zaplodil malo
število žrebet (Genotype testing of …, 2018).
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3 RAZPRAVA IN SKLEPI
3.1 RAZPRAVA
Na osnovi pregledane literature smo ugotovili, da obstaja veliko genov, ki so odgovorni za
nastanek določene barve konj. Ker znotraj vsakega gena obstaja več alelnih različic, ki so
odgovorne za določeno barvo konja, je razumevanje genov, povezanih z barvo dlake,
izredno težko.
Zelo zanimiv je konkreten primer pojava barvnih vzorcev pri appaloosa pasmi konj. Z
raziskovanjem virov smo prišli do spoznanja, da se določene barvne kombinacije
pojavljajo kot posledica različnih kombinacij recesivnih in dominantnih alelov na večih
genih. Ravno tako so zanimiva dejstva, da lahko popolnoma enobarvni starši dobijo žrebe,
ki bo pisano. Skozi to smo spoznali, kako zapleteno je dedovanje kompleksnih lastnosti, na
katere vpliva večje število genov in med katere sodi tudi barva in barvni vzorci.
V zadnjih letih je tematika genetskega ozadja obarvanosti pri konjih zelo aktualna in
opisanih je že veliko genov in mutacij v teh genih, ki vplivajo na nastanek specifične
obarvanosti ali barvnega vzorca.
Glede na dostopne vire pa ni znano, v kolikšni meri so bili genetski testi za obarvnost že
narejeni na slovenskih konjih, izjema so lipicanci, kjer so z genetskimi testi (Pipan, 2009)
ugotovili, da so tudi grahasti sivci heterozigoti, ne samo vranci in rjavci, za katere je
značilno, da nimajo podvojenega introna na genu STX1, medtem ko imajo sivci le enkrat
podvojen intron. Zaradi tega pride do popolne osivelosti. Genetski testi za barvo dlake so
vsekakor zanimivi za rejce konj, ki bi morali biti bolje seznanjeni z možnostmi genetskega
testiranja. Za rejce, ki genetskih testov ne poznajo ali si jih ne morejo privoščiti, je zanimiv
prosto dostopen spletni kalkulator za barvo dlake pri potomcih (Coat color calculator,
2018). Brez kakršnih koli testov za starše, vendar ob vnosu čim večih podatkov o barvi
staršev nam kalkulator izračuna možne kombinacije barv potomcev. Ta kalkulator in
podobni spletni viri spodbujajo rejce tudi za genetska testiranja, ki bi vsaj pri določenih
pasmah s specifičnim vzorcem, morala biti vključena v rejske cilje.
3.2 SKLEPI
Po pregledu literature smo ugotovili sledeče:
- Da poznamo več barvnih tipov konj, kot so rjavec, vranec, temni rjavec, svetli
rjavec, lisjak, kremelo, sivec, grullo, palomino, pinto, serec, …
- Pri nekaterih konjih se pojavljajo različni vzorci in bele lise po telesu, glavi in
nogah.
- Skozi zgodovino so bile popularne različne barve konj, sprva le enobarvni konji,
danes pa so vse bolj popularni pisani ali večbarvni konji.
- Nekatere barve so dominantnejše od drugih, kot na primer siva, ki je najbolj
dominantna barva.
- Obstaja več različnih genov, ki so odgovorni za nastanek različnih barvnih plaščev
konj.
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-

-

Najbolj znani geni za barvo dlake so geni ASIP, MCR1, KIT, MATP, PMEL,
SLC36A1, STX17, TRPM1 in EDNRB
Na vsakem lokusu znotraj gena leži več variant alelov, kateri so lahko recesivni
aleli, ki jih označimo z malimi tiskanimi črkami, ali pa dominantni, ki jih
označujemo z velikimi tiskanimi črkami.
Določene alelne različice teh genov so odgovorne za nastanek posameznih barv
konj, katerih je lahko več znotraj enega gena.
Če se določena lastnost starša ni izrazila na potomcu, še ne pomeni, da nima tega v
svojem genskem zapisu.
Določene alelne različice posameznih genov so značilne in se pojavljajo pri
določenih pasmah. Tako so specifični aleli na lokusu LP, na genu KIT in gen
PATN1, odgovorni za nastanek barvnih vzorcev pri appaloosa konjih. Za lipicance
pa je pomemben gen STX17, katerega različne variante alela povzročajo različno
obarvanost lipicancev.
Rejci vedno več poudarka posvečajo dedovanju barve dlake, zato so se v zadnjem
času močno razvili genetski testi za barvo dlake pri konjih.
Poznani in najbolj pogosti testi so RFLP- restrikcijska analiza, alelno specifično
pomnoževanje in real-time pomnoževanje.

Najpomembnejši koraki našega dela so:
- Na začetku smo poiskali ustrezno gradivo in ga proučili, ker pa se je veliko stvari
ponavljalo, smo izbrali vire, kjer je bilo vključeno večino pomembnih stvari.
- Prvo smo se lotili osnovnih pojmov in tem za razumevanje nadaljnjega branja
besedila.
- Naslednja stopnja je bilo konkretno opisovanje genov in njihov vpliv na barvo
konj.
- Ker se nam je zdelo zanimivo kako lipicanci postanejo z leti sivci, smo opisali tudi
njih.
- Druga pasma, katera se nam je vtisnila v spomin skozi branje virov, je bila pasma
appaloosa, katera ima izredno zanimivo obarvanost plašča.
- Na koncu pa so na vrsto prišla še genska testiranja konj, kjer smo kasneje ugotovili,
da smo najpomembnejše stvari vključili že v predhodnem besedilu.
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