
GAEFI .DË KRUISIT{G OIIEI x ÊEEï, ON$ 3l,ItrDA JOSOEIS ?

Het nntwoord, hlerop ls soma JÀ, aaar ook wel HE3"
Dat vraegt ou nadcrc ultlcg.
.Daarvoor gaan wc oarst torug naar 1907, toon B dc Pluingraafr
ocn artÍkcl. over Slonkcduivg4 plaatstc vaa do.-heer {"I{rríelnga.
Dozo b,aor was 1n dic Jaran óón clor grootstc .ltcnnsrs yan SLcnkeno

il Sone oigcnaardlghcid Ls, dat stea{s gezorgd. aoet worilcn
not oên go1c, êcn rodo of roodbleoko ta paron.
twee golo brengcn nge ,al -g-enq. blindo of blJaionde Jongen
voort.l:De,a,r.rj.t zou mon afleiden, ilat gocl conê verbastorlng
iso Maar toch, getoelcl op de aa:rgogcvono wiJze ls de gcle
evon gezon$ cn teelbaar als clo roodc I al3-cen nceeta,L 'lcts

zwakkor.r l
Uit tlulslnge'g woord.on onog al oanstf kunnon we clue opmaken ilat uit
geol x geel nlat per dcfinit i.a blindo jongen hoeft ta vallcn !
Sovendlen ook wel biJaicnd.e Jongen, dio dus slochte van nabiJ
d.uidelÍjk slcnd.e zlJn. Ea dat ls duldall jh wat andere dan Jongen
dio vood,solblind zi jn. Dio rpi[kcu ju:ist nEast do graankorrcl I
Kournoestor en $lenkonkenncr M.F, van der Yaart echrecf dit in
oon ar t i ke l  in  1946:

rrGeel mot gool  gceft  volgons dc ovor lcvlng bl lndc jongcn. Of t t
wasr is, kan lk niot bovostlgca, daar 1k noolt ,gQcl, nct gecl heb
gofokt .  r

In eon Àvicul tura vÊn rond 1965 stond ecn art lkal t ronzo SLsnktf  ,
gcschrovon door d.a hoor J.H.Wieklng uit l{ordhora (W.DId). 

-

Ëo fa,nll-lo Wioklng hsoft goncratlos la,ng; $lcnkcn gofokt. ZíJn
vad,or ond.craocht ook &1 ,, rr.arom soa pering van dezclfclc gecl
of gcolblc.ko kleurelag bijna gteode Ullnac-Jongen voortbrácht.
In 1957 t/n 1919 ondsrzoeht Prof . ÍIarns v. d.. nafuurwGtouschap-
pallJke facultcit y,d. Univorsltoit van fsbiagan áa oerza.êk.-
Yan Joh. ffloklng krecg hlJ allas wat noclig wae voor hct oaclcr-
zook: l-n aLlc stadla bevrucbtc alaron cn $lcnkcn van all-a lecftlJ-
d.on. Da oorlog naakta hclaas ln 1979 son olnd aan dlt onilorzook.

$ulgi.nga cn van d.er Vaart sprckcn bcirlo uitelultonct ovar gcoJ.,
Wiaking ook oYcr gaalbl-6ak.

Nf i ,  nnyro 1985, is hct  1n do crfc l lJkhoid.s lecr bekcnd, dat c lc
afwijkingcn ( rcccseisvc cffoktcn ) aan het notvll.ce vaak '
gcconblnoord gaan mct do kLaurcn va.n con dlor 1a ccn bopaald.
TÉI,8 r
Do conbinatic kan pcr d,iersoort pg por ras sok anclere recessleve
effekton hebben t Bli het nengs.laÀ-Segofs tg aE-Effi'llJke aanLeg
voor afwijklng yan de bloed.druk (te hoog) gekoppeLd, aan hun
donkere huldskleurr Slke nsg:er heeft due aiet per definltie te
hoge bloeddruk! Het kont all-osu relatief nser voor biJ negers
den biJ cte blanke nnens.DE orfeli.Jke aftvijking ia de bLoedclruk ón
d,e zwarte huidsklEur zijn beiÈea vastgelegd la hetselfde ohrono-
sootr$ ! Of anders gefornul€€rd:
Dit komt doord.at de chromosouen ln. een lgpaalde onilervercleJ,i.ng
(van het totsla asntal ehromoeonen) in óáágelfde groep sitteal
De bllndheid hoeft niet. stakebl,Índ te aiJa, IIat kan ook een awakke
ziendhetcl zJ-Jn. Het is e6n r€eeselef erfe'lLJke stoornls díe b. y.
biJ h?t $lelrlreras uÍt de knlíelng geel,xgeal, valt. En nogelljk ook
nog; uÍ.t geelbleek r geelbl.eek.
XuldeliJk rasgebonden. lLt berlJst dat rla $Lonh vrlJvel zeker een
volledig rs,sauJ.vore d,uif is. Deze vorm van kleurgebóaden bllndhald
kont ïroor aoïrer bekend Lnmere alot biJ rndere rsssen rroor I
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De kleurbepalende chromosomen zLttan dus in d.ezelfd"e onderver-
,ielende gróep als de chrouosomen d.ie de sanenstell ing van het
netvlies bepaleu. Het gezichtsvermogeno
Het gaat ecÉter besl j "st  n iet  op dat-  a l lP.  jongen Y+t g!ke|  kruls lng

áÀór"i geel p;; áàiinitrffi-o'tvilesafFffiingen zu1len-ÏiE6ben I
Zo hebbón nrèt p}lÊ n€gers een te hoge bloe'lÈruk :

Immers: Ïn de ehronosomen ait nj.et de elgenschs,p opgêborgenr ma'&r
de aan1eg voor eigenschaPPen!
le ffiatie van-het chronosoom van de vader met dle verl
ae noeási oê"**fi i ft zelf.s per kind. l lat geldt voor elle
soorten chfonosomon, die el-k zorgen voor een onderdeel t je
van het weien, Da*rón zijn alle jongen ulterl i jk ook 11et
procies gol . l jk  ean elkaat.  noor tnteel tkan wel boreikt
ivorden aát ae jongen zovoel nogeli jk op elkaar l iJken .! -

In posltieve zín, zoals wi3 naar oen bepaalde Standaerd toe fokken'
Maa i (e ls  we da t  w: " lden)obk- in  negat ieve  z in  door  geo l  x  gee l  te
fokken, en do eiersn van t1e slechtziende jongen onr ler  voedsters
te letón uitkonerro !e netg!ÍesafWljkingen kun je er dus powel iu
als uitfokkea t
De chromosouen met d.e aanleg voor d.e noritale tf zÍende" eigenschappen
vaa rood eu roodblCIek zljn domj.nant over de aanleg voor netvLles-
s. fwl ik ingen bi i  geel(en nÍsschien-oo! geelbleqk) '
I {et  netv l ies bástast  s lupeL gezegd'ui t  ' f  s taaf ies en kegel t jesrr '
Afwijkingen hieraan leidàn ven. eên zwekker geaichtsvenïlogen tot
aan eóhte blindheid.

De gele,k loure1agen bl j  Slenken zt jn relat ief  een iets je minder
sterk dán de rode kleurslagen.
È:. j  ae ju iste- iáertwi jae (EonÀ x d,ons) of  eventueer (dons x kaal)
kaá geoi  en geelbleok-en geelspa.r  en wi t  korngeaond gefokt  worden.!

Ouze voorouders kr,vanen er proefondeiyindeli jk reeds achter dat de
ro{e en gele kleursls,gsn onderling gekoppsld u999!-en worden.
Laten we-het daar dus-maer op ,houilen Xn de prakti ik i
Natuurli jk kunnen de roodbleken en roodsparren olderl1pg-wel
gekruisd-word.en. Rood. x rood h.ever niet, ondat dls kruising de
onderpa,rtiJ sterker gaat kLeuren.

BllJft voor de ssherpe lezer de vreag wat n voedselbllndheid't
au precios le; Het vaalc mlsplkken bii het eten.
Dat kan sijn ondat het geaichtsveruogen te zwalc i-s aan áán of '

l ie id,e ogen (  p lue of  is ln zoveel  ) ,  of  e impel doordat ?.a scheel
k i j ken .
i l;; áiwijklngen krr:rnen 6ók ontstaan doord.at uen steeds heeft
cloorgefoki ne{ 'rverdunkleuri,gen duiven ( ds kaaLgebor€n }ongen
in biJ Slenken - alle kleurelagen )
Daaron iokken wE b1ï-6orkeur met donsgeboren $leqke!, of _
hooguit clons x kaal. Dus l iever nooÍt net kaal x kaal' wa! $e
vi tá l i te i t  verzwakt.  Dong x c lone helpt  de fokker nee om ziekte
buÍten het hok to houden :

Áe.n voedselbtlndo jorigen is masr éón ding te i loen. -Hoe mool %e
ook ui ter l i jk  s l ja,  pooi t  nee doorfokken: neteen afmaken ter
ryitr1e van eên sterk nageslacht'

Tot s3.gt  nog é6n koppetadviest  nooi t  geel  x roodsp&rr
l}at goeft een te grote kans op loisFleuren"
Het áoedo van rood en geeL , via bleek over naar sp&r en wit.

Frlts ver. Houten,
dec.  '1985.
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