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1. UVOD 

 
1.1. Namen moje raziskave: 

 
V svoji raziskovalni nalogi bom preučevala različne gene in njihovo izražanje na barvi dlake. 
Najbolj se bom poglobila v genetiko barvnega plašča konj. Moj cilj je bolje spoznati različne 
gene, ki vplivajo na barvo, ter njihovo izražanje. S pomočjo registra Ameriških quarter konj v 
Sloveniji bom lahko določila število konj posamezne barve. 

 
1.2. Genetika barvnega plašča konj 

 

Legenda pravi, da je rdeč konj vročekrven, dun vzdržljiv, konj z belimi nogavičkami pa ima 
slaba kopita. Kakorkoli že, modri konjarji prav tako rečejo, da ne obstaja dober konj, ki bi bil 
slabe barve. 
Vse barve pa izvirajo iz dveh osnov, črne ali rdeče. Poenostavljeno, vsaka barva konja, ki jo 
srečamo, izvira iz enega ali obeh pigmentov. Eden je odgovoren za črno, drugi pa za rdečo 
barvo, v spektru od rumene do temno rdeče. Bele dlake so rezultat odsotnosti pigmenta. Konj, 
ki ima rožnato kožo, mu manjka pigmenta, barva pa prihaja od krvnih žilic, ki se nahajajo pod 
kožo. Izjema so perlinoti in cremeloti, ti imajo pigment, a je razredčen. 
Prvo pravilo pri ugotavljanju barve je ignoriranje konjevih oznak. Oznake so drugačne od 
osnovne barve dlake, gre v bistvu za dodatek na koncu, »preliv na torti«. Izmed obeh 
osnovnih baz je črna dominantna, rdeča pa recesivna. To pomeni, da bo črn konj črn, ne glede 
na to, ali v sebi nosi dve kopiji črnega gena (je homozigoten) ali pa eno kopijo rdečega in eno 
kopijo črnega gena (je heterozigoten). Konj bo rdeč, če nima nobene kopije črnega gena. 
Vse ostale barve so modifikacije teh dveh osnovnih barv. A ni vse tako enostavno, tako kot 
tudi genetika kot znanost ni. 
 

1.3. Kaj je genetika? 
 

Genetika je panoga biologije, ki raziskuje dedovanje lastnosti organizmov. Ukvarja se s 
proučevanjem zgradbe in delovanja genov ter načinov, s katerimi se geni prenašajo iz ene 
generacije v naslednje. Zanima jo, kako je shranjena in kako se izraža informacija o lastnostih 
nekega organizma, kako ta informacija prehaja na naslednje generacije in kako nanjo vplivajo 
spremembe v genetski zasnovi. 
Kromosom je kompleksna sestavljena molekula. Glavni del je dvojna vijačnica DNA. 
DNA (deoksiribonukleinska kislina) je v obliki dvojne vijačnice, katera je sestavljena iz štirih 
različnih nukleotidov. Različni nukleotidi se ločijo po organskih bazah, ki so lahko adenin 
(A), citozin (C), gvanin (G) in timin (T). Nukleotidi se povezujejo v bazne pare adenin-timin 
in gvanin-citozin. 
Gen je osnovna materialna enota dedovanja, nosilec dedne lastnosti. 
Alel je ena izmed možnih oblik določenega gena. Gen ima lahko enaka ali različna alela, 
obstaja pa lahko ena ali več (2,3, ...) različic alelov. 



Konji imajo 32 parov kromosomov. Kromosomi se vedno nahajajo v parih. Posledica tega je, 
da se v spolno celico po delitvi (mejozi) shrani 32 kromosomov. Potomec tako dobi od 
vsakega starša 32 kromosomov, skupaj 64, ki nato spet tvorijo 32 parov. 
 
Dominanten – lastnost, ki v kombinaciji s kakim drugim alelom prevlada in se izrazi 
Recesiven – lastnost, ki v kombinaciji s kakim drugim alelom ne prevlada in se zato ne izrazi 
Heterozigot – osebek, ki ima za neko lastnost dva različna alela 
Homozigot – osebek, ki ima za neko lastnost dva enaka alela 
 

1.4. Opis osnovnih barv 
 

BAY (kostanjeva): barva telesa v odtenkih od svetlo rjave, preko rdeče do rdečkasto rjave, 
griva in rep sta črna, ponavadi je črn tudi spodnji del nog. 
BLACK (vranja): barva telesa je resnično črna, brez svetlejših lis; črna sta tudi griva in rep, 
prav tako tudi noge. 
BROWN (rjava): barva telesa je rjava ali celo črna s svetlejšimi lisami okrog nosnic, oči, v 
predelu boka in po notranji strani zgornjega dela nog; spodnji del nog je črn, prav tako sta 
črna griva in rep. 
SORREL (lisjačja): barva dlake je rdečkasta ali bakreno rdeča, griva in rep sta ponavadi 
enake barve kot telo, lahko pa tudi rumenkasto do jantarjeve (flaxen) barve. 
CHESTNUT (temna lisjačja): barva telesa je temno rdeča ali rjasto rdeča, enako griva in rep, 
lahko pa sta tudi obarvana rumenkasto do jantarjevo rjavo. 
DUN (plavkasta): barva telesa je jantarjeva do zlata, griva in rep sta črna oz. temno rjava, čez 
hrbet se mu (od vihra do korena repa) vleče temna črta, pojavljajo se tudi zebraste črte po 
nogah in prečna črta na vihru. 
RED DUN (rdeča plavkasta): barva telesa je jantarjeva ali rdečkasta (»flesh«), griva in rep 
sta rdečkasta do rdeča, svetlorumena, bela ali mešana, črta čez hrbet je temno rdeče barve, 
ponavadi so prisotne zebraste črte po nogah in prečna črta čez viher. 
GRULLO (sivo plavkasta): barva telesa je dimasta oz. mišje siva (ni mešanice belih in črnih 
dlak, vsaka dlaka je mišje sive barve), griva in rep sta ponavadi črna, čez hrbet se ponavadi 
vleče črna črta, črn je spodnji del nog, pojavljajo se tudi zebraste črte po nogah. 
BUCKSKIN: dlaka telesa je v odtenkih rumenkaste do zlate, griva in rep sta črna; črn je 
spodnji del nog, tipično buckskin nima temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa. 
PALOMINO (izabela): barva telesa je zlatorumena, griva in rep pa sta bela, tipično palomino 
nima temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa. 
GRAY (siva): mešanica belih dlak z vsemi ostalimi barvami dlake; pogosto rojen enobarven 
ali skoraj enobarven konj skozi leta postaja svetlejši, ker se pojavlja več belih dlak.  
RED ROAN (lisjačja serasta): bolj ali manj enakomerna mešanica belih in rdečih dlak po  
večjem delu telesa, a ponavadi so glava in spodnji del nog temnejše barve; griva in rep sta 
lahko rdeča ali jantarjeva.  
BLUE ROAN (vranje serasta): bolj ali manj enakomerna mešanica belih in črnih dlak po 
večjem delu telesa, a ponavadi temnejša po glavi in spodnjem delu nog.  



BAY ROAN (kostanjeva serasta): bolj ali manj enakomerna mešanica belih in rdečih dlak po 
večjem delu telesa, glava je temnejša, večinoma rdeča, lahko se tu in tam pojavi kakšna črna 
dlaka, griva in rep, pa tudi spodnji del nog so črni. 
CREMELLO: svetla (ali rožnata) koža po celem telesu, bela ali kremasta barva dlake in 
modre oči. 
PERLINO: svetla (ali rožnata) koža po celem telesu, dlaka je bela ali krem barve, oči modre. 
Griva, rep in spodnji del nog  je za odtenek temnejši od barve dlake po telesu. 
WHITE (bela): pristna bela barva (ki ni posledica sivenja) je očitna že pri rojstvu. Konj ima 
črn pigment kože in popolnoma belo dlako, oči so temne. 
Bele oznake so lahko posledica več faktorjev. Osnovne bele oznake so bele lise in bele 
nogavice. Lisasti in pikasti konji pa so posledica specifičnih genov, osnovni vzorci so overo, 
tobiano, sabino, rabicano in leopard. 
 

1.5. Opis genov, ki določajo barvo 
 

• Osnovna barva: 

Extension - Osnovni gen, ki določa podlago vsake barve 
E – dominantna črna. Prisotnost tega gena omogoča izražanje črnega pigmenta v dlaki. 
e – recesivna rdeča. V homozigotni obliki preprečuje izražanje črnega pigmenta, zato pride do 
izražanja rdeče barve dlake. 
Agouti – gen, ki razbarva črn pigment. 
A – dominantna oblika. Razbarva črn pigment po celem telesu, razen spodnjem delu nog, 
grivi in repu. 
a – recesivna oblika. Nima vpliva na črn pigment. 
Dominant dark – dominantno izražanje črnega gena 
K – izniči delovanje dominantnega agouti gena, in omogoči polno izražanje črnega pigmenta. 
k – recesiven gen, na agouti gen nima vpliva. 
 

• Geni, ki razredčijo osnovno barvo: 

 

Cream 

Cr – dominantna oblika gena. Razredči osnovno barvo. V heterozigotni obliki vpliva le na 
rdeč pigment in ga razbarva v zlato (pšenično) barvo. Rdečo grivo razbarva v belo, na črno ne 
vpliva. V homozigotni obliki močneje vpliva na rdeč pigment, ki ga razbarva do svetlo bež 
odtenka. Črn pigment se ravno tako razbarva, vendar ne tako močno. 
cr – recesivna oblika. Na osnovno barvo nima vpliva. 
Champagne 

Ch – dominantna oblika gena. Ena kopija gena razbarva pigment kože v roza odtenek s 
pogostimi manjšimi temnimi pegami. Nekoliko razredči črn pigment v čokoladno rjavo barvo. 
Rdeč pigment razredči v lesketajočo zlato barvo in grivo v belo barvo. V homozigotni obliki 
ima skoraj enak vpliv, rdeča dlaka je morda nekoliko bolj razredčena. 
ch – recesivna oblika. Konj ohrani osnovno barvo. 
 

 



Dun – prvinska barva 
D – dominantna oblika gena. Nekoliko razredči osnovno barvo na bokih, vratu in zgornjem 
delu nog. Konj ima neprekinjeno, približno 2 cm široko, črto od vihra do korena repa. Lahko 
so prisotne tudi temnejše t.i. zebraste proge na zgornjem delu nog. Lahko povzroči tudi 
temnejšo prečno progo na vihru. Enak učinek v homozigotni in heterozigotni obliki. 
d – ne vpliva na osnovno barvo. 
Pangare  

Pa – dominantna oblika gena. Povzroča redčenje izključno rdečega pigmenta na nogah, boku, 
trebuhu in nosu. 
pa – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
Silver 
Z – dominantna oblika gena. Deluje le na črn pigment. Razredči črn pigment v 
kostanjevo/čokoladno barvo. Griva in rep pogosto močneje izražajo gen in so lahko od svetlo 
rjave do bele barve. 
z – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
Flaxen 

Fl – dominantna oblika gena. Ne vpliva na osnovno barvo. 
fl – recesivna oblika gena. V homozigotni obliki pri recesivnih, homozigotno rdečih (e/e)  
konjih razredči grivo in/ali rep v svetlejšo, lahko skoraj belo barvo. 
 

• Ostali geni: 

Roan  
Rn – dominantna oblika gena. Povzroča mešanje sivobelih dlak povsod po telesu, razen po 
glavi, grivi, repu in spodnjemu delu nog. 
rn – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
Grey 
G – dominantna oblika gena. Povzroča postopno sivenje iz osnovne barve do bele. 
g – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
Rabicano 
Rb – dominantna oblika gena. Povzroča mešanje sivobele dlake z osnovno na bokih in ob 
korenu repa. 
rb – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
Sooty 
St – dominantna oblika gena. Povzroča mešanje črne dlake z osnovno barvo, predvsem na 
hrbtu in glavi. Redkeje se pojavlja enakomerno po celem telesu. 
st – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
Overo 
 Frame: Fr – dominantna oblika gena. Povzroča bele lise z nazobčanim robom, predvsem na 
glavi in zgornjem delu telesa. Relativno pogoste so modre oči. V homozigotni obliki povzroča 
lethal white overo (LWO) sindrom. Takšno žrebe se skoti skoraj popolnoma belo z modrimi 
očmi in rožnato kožo. Zaradi tega sindroma nima razvitega živčevja prebavnega trakta in ne 
more prebavljati hrane.  
fr – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 



 Splash: Spl – dominantna oblika gena. Povzroča bele lise na nogah, trebuhu in glavi. Konj 
daje vtis, da je pomočen v vedro z belo barvo. 
spl – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
 Sabino: Sb – dominantna oblika gena. Povzroča lise s čipkastim robom na spodnjem delu 
nog in glavi. V kolikor je gen močneje izražen lahko povzroča tudi lise v območju prepone. V 
homozigotni obliki ima lahko konj razširjene lise po praktično celem telesu. 
sb – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
Tobiano 
Tb – dominantna oblika gena. Povzroča večje bele lise z okroglim robom, predvsem po 
trebuhu in hrbtu, konji pa imajo načeloma vse štiri noge bele.  
tb – recesivna oblika gena, ne vpliva na osnovno barvo. 
 

1.6. Opis subjektov raziskave 
 

• Last Genuine Pine (»Nifty«): črna kobila, pasme Ameriški quarter konj, letnik 2003. 

Iz družinskega drevesa lahko sklepamo kakšne gene za barvo nosi. Njen oče je lisjak (e/e). 
Njena mati pa je črne barve. Le-ta je gen za črno barvo je podedovala od svoje mame, ki je 
rjavka, od očeta, ki je lisjak pa je podedovala 
gen za rdečo barvo.  
Ker je Nifty popolnoma črna brez belih oznak 
lahko sklepamo, da je od mame podedovala gen 
za črno barvo, od očeta pa je lahko podedovala 
le gen za rdečo barvo. Na osnovni barvi ne 
izraža nobenega drugega gena, ki bi vplival na 
barvo. Iz družinskega drevesa lahko s precejšnjo 
gotovostjo sklepamo, da ravno tako ne skriva 
kakršnega koli recesivnega gena, ki bi v 
homozigotni obliki spremenil osnovno barvo.                                                                                                                                               
                                                                                                                                           (slika 1) 

 

• Charlize Tari MP (»Tari«): plavkasto serasta (dun roan) kobila, pasme Ameriški 

quarter konj, letnik 2006. 
Njen oče je plavec (E/e, A/*, D/d, rn/rn). Njena 
mati je rdečkasti serec (e/e, */*, d/d, Rn/rn). 
Glede na njeno barvo, lahko sklepamo, da je 
Tari od očeta podedovala E, A, D in rn, od 
mame pa e, *, d in Rn. Genotip za njeno barvo 
je torej (E/e, A/*, D/d, Rn/rn). Na osnovni barvi 
ne izraža nobenega drugega gena, ki bi vplival 
na barvo. Iz družinskega drevesa lahko s 
precejšnjo gotovostjo sklepamo, da ravno tako 
ne skriva kakršnega koli recesivnega gena, ki bi 
v homozigotni obliki spremenil osnovno barvo.                                                               (slika 2) 

 



1.7. Barve                                                                                                              (slika 3) 
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2. HIPOTEZE 
 
 

H1: Med populacijo Ameriških quarter konj v Sloveniji jih vsaj 50% nosi gen za črno barvo. 
  
H2: Med populacijo Ameriških quarter konj v Sloveniji, prevladuje barva sorrel. 
 
H3: Charlize Tari MP lahko, s svojim genskim zapisom, da v kombinaciji z enakim žrebcem 
vsaj 3 različne fenotipe.   
 
H4: Kobila Last Genuine Pine lahko da žrebe z belimi oznakami le, če jo parimo z žrebcem, 
ki nosi gen za te oznake. 

 
 
 
 

3. METODE 
 

3.1. Konstante in spremenljivke 
 

- Konstante:  

a) Kobili (Last Genuine Pine, Charlize Tari MP) 
 
 

- Spremenljivke:  

a) Žrebci, s katerimi so bile kobile parjene 

b) Žrebeta (potomci) izbrane kobile ter žrebca 
 
 
3.2. Opis raziskave 
 

V svoji raziskavi bom preučevala gene posameznih konj ter kako se ti dedujejo in prenašajo 
na naslednje generacije. S pomočjo registra Ameriških quarter konj v Sloveniji bom določila 
število konj posamezne barve ter to predstavila v obliki tabel. 

 
 
 

 



4. REZULTATI 
 

4.1.  Opredelitev Ameriških quarter konj v Sloveniji po barvi in spolu 

 

BARVA KOBILE ŽREBCI KASTRATI SKUPAJ 
Bay 56 18 10 84 

Bay roan 4 0 0 4 

Black 8 1 1 10 

Brown 10 9 1 20 

Buckskin 15 12 2 29 

Chestnut 29 22 6 57 

Dun 11 7 1 19 

Gray 1 0 0 1 

Grullo 1 2 0 3 

Palomino 51 31 6 88 

Perlino 1 0 0 1 

Red dun 10 12 1 23 

Red roan 5 1 1 7 

Sorrel 152 86 14 252 

SKUPAJ 354 201 43 598 

 

 
 

V Sloveniji je pod pasmo Ameriški quarter konj registriranih 598 konj. Ugotovila sem, da je 
kobil več kot žrebcev in kastratov. Pri vseh spolih najbolj prevladuje barva sorrel (252), za njo 
pa palomino (88) in bay (84). Druge barve ne izstopajo. Pri barvi sorrel prevladujejo kobile 
(152), tako kot tudi pri večini ostalih barv.  



4.2.  Opredelitev Ameriških quater konj v Sloveniji po posamezni barvi 
 
 

BARVA SKUPAJ 

Bay 84 
Bay roan 4 

Black 10 
Brown 20 

Buckskin 29 
Chestnut 57 

Dun 19 
Gray 1 

Grullo 3 
Palomino 88 
Perlino 1 
Red dun 23 
Red roan 7 

Sorrel 252 

 
 

 
 
 

Pri opredelitvi Ameriških quarter konj v Sloveniji po posamezni barvi, barva sorrel vidno 
izstopa. Največkrat se pri konjih ponovi barva sorrel (252), za njo pa barva palomino (88) in 
bay (84). Najmanj konj pa je barve perlino (1) in gray (1).  
 
 



4.3.  Odstotek števila Ameriških quarter konj v Sloveniji, ki nosijo gen za 
črno barvo 

 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Extension gen je gen, ko določa osnovno barvo. V dominantni obliki nosi zapis E/*, v 
recesivni pa e/e. V tem primeru gledamo gen E/*, saj nam ta pove, ali osebek nosi gen za črno 
barvo, ki ga nosijo konji nekaterih določenih barvnih plaščev: bay, bay roan, black, brown, 
buckskin, dun, gray, grullo in perlino. Tako lahko sklepamo, da konji drugih barv ne nosijo 
tega gena. Ta podatek dobimo tako, da seštejemo število konj teh določenih barv. V 
primerjavi z ostankom (številom konj, ki ne nosijo ta gen – 71%) je teh konj vidno manj 
(29%).  
 
 
 
 
 
 
 

GEN SKUPAJ 
E/* 171 
e/e 427 



4.4.  Odstotek števila Ameriških quarter konj v Sloveniji, ki nosijo agouti gen 
 
 

GEN SKUPAJ 
A/* 156 
a/a 13 

 
 

 
 
 
Agouti gen je gen, ki razbarva črn pigment. V dominantni obliki nosi zapis A/*, v recesivni pa 
a/a. Konji ki nosijo ta gen so barv: bay, bay roan, brown, buckskin in dun (92%). Konji ki pa 
ne nosijo tega gena so črne in grullo barve (8%). Zaradi tega moramo izločiti vse druge barve, 
pri temu se število konj zniža. V tem primeru ne gledamo vseh 598 konj ampak samo 169 
konj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5.  Odstotek števila Ameriških quarter konj v Sloveniji, ki nosijo cream gen 

 
 

GEN SKUPAJ 
Cr/* 118 
cr/cr 480 

  
 

 

 

 

Cream gen je gen, ki razredči osnovno barvo. V dominantni obliki nosi zapis Cr/*, v recesivni 
pa cr/cr. Konji ki nosijo ta gen so barv: buckskin, palomino in perlino (20%). Konji ostalih 
barv pa tega gena ne nosijo (80%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ZAKLJUČEK 

 

V svoji raziskovalni nalogi sem raziskovala posamezne barve konj med populacijo 
Ameriških quarter konj v Sloveniji.  

Ugotovila sem, da gen za črno barvo (E/*) nosi le 29% konj, s tem lahko ovržem hipotezo 
1, v kateri sem predvidevala, da gen za črno barvo nosi več kot 50% konj.  

Barve sorrel je kar 252 konj od 598., kar je več kot ena tretjina. Tako je hipoteza 2 
potrjena, saj res prevladuje barva sorrel.  

Charlize Tari MP je sposobna z geni, ki jih nosi, dati vsaj 3 različne fenotipe, ko je 
parjena z enakim žrebcem. To lahko dokažemo, saj je do sedaj z žrebcem Snapper MP dala 5 
žrebet, barve bay roan, red dun (2), red roan  in chestnut. Tako je hipoteza 3 potrjena.  

Kobila Last Genuine Pine lahko da žrebe z belimi oznakami le, če je parjena z žrebcem, ki 
nosi gen za te oznake. Z črnim overo žrebcem Black In Side je dala žrebe, črne barve z overo 
vzorcem. Ter z žrebcem Big Chex To Cash, ki je palomino sabino, žrebe barve palomino, s 
sabino vzorcem. Hipoteza 4 je potrjena.  

Spoznala sem, da je v Sloveniji med populacijo Ameriških quarter konj najbolj pogosta 
barva sorrel. Svetovno sta najbolj razširjeni barvi sorrel in bay zato, ker ti dve barvi nista tako 
močno modificirani kot preostale. Najmanj pogosti pa sta barvi perlino in cremello, saj sta 
zelo modificirani (razredčeni) barvi, ter je za konje, zaradi njihovega svetlega pigmenta 
potrebno še posebej skrbeti, da jih ne opeče sonce. V naravi imajo manjše možnosti za 
preživetje kot konji drugih, temnejših barv, saj izstopajo ter so bolj opazni različnim 
plenilcem. Konji barve sorrel ter bay so pogosti tudi pri drugih pasmah konj, npr. Angleški in 
Arabski polnokrvni konj, kasači, Posavci…  

Na podlagi mojih podatkov o populaciji Ameriških quarter konj v Sloveniji bi lahko 
izvedla še več raziskav. Na primer, če bi imela podane še podatke o potomcih kobil, parjenih 
z določenim žrebcem, bi lahko ugotavljala načine dedovanja pri posameznem konju. Tako bi 
ugotovila ali je določen konj homozigot (dominanten/recesiven), ali je heterozigot za 
določeno lastnost.. Za vsakega konja bil lahko zapisala njegov genski zapis za barvo, če bi 
poznala barve njegovih prednikov. Seveda pa so te raziskave zelo obširne, ter za njih nimam 
podatkov, zato sem se osredotočila le na število konj posamezne barve. Za raziskovanje 
dedovanja pa sem si izbrala tudi samo dva konja, za katera poznam podatke, katere sem 
potrebovala.  
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