


Het is toch niet te begrjpen dat kwekers die aan de top staan in de hobb~ en

shows bljkbaar geen enkele kennis hebben van kleurvererving) nochtans is dit

een onderdeel van de standaard. Daarom hun slogan dat kleur niet belangrjk

is enkel formaat. Erger is dat men de kweker die vogels koopt daardoor op

een verkeerd been zet.

Om de materie dUideljk te maken zal ik hierna in eenvoudige taal de basisver-

erving nog eens voorstellen:

Geslachtsgebonden vererving:

Zoals de naam het al aangeeft betekent dit dat de vererving van de betreffen-

de kleur aan het geslacht is gebonden. In dit geval kan de pop NOOIT split

zjn voor deze mutatie. De pop toont deze kleur of ze toont hem niet. De man

kan wel split zjn of met andere woorden) hj is drager van deze mutatie.

5vb. Wildkleur x mutant = wildkleur/mutant mannen en wildkleur poppen

Mutant x wildkleur = wildkleur/ split mutant mannen (100%) en mutant

poppen (100%)

Volgende kleuren vererven geslachtsgebonden dno (lutino) albino))Cinnamon)

5late) Opaline) Lacewing) Texas Clearbod~ (met een afwjkende relatie tot

ino)

Dominante vererving:

Is het beste te omschrjven als overheersend. Als één van de ouders dominant

is zal men dit zien in de jongen. Men heeft dus al aan één kweekvogel genoeg

om in de eerste generatie nakomelingen jongen te hebben met dezelfde ken-

merken als één van de oudervogels die drager zjn van de dominante mutatie.

5j deze manier van vererven kunnen de jongen NOOIT split zjn voor een

dominante vererving. Wat men wel heeft zjn enkel- en dubbelfactorige vogels.

Volgende kleuren vererven dominant: Dominant bont) 5pangle) Grjsfactor)

Violetfactor) Geelmasker) Mottle) Antraciet) Easle~ Clearbod~) Kuiven (?)
5j de laatste is er een nieuwe theorie) maar later meer hierover.
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