
 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO 

 

 

Eva KASTELIC 

 

 

GENETSKO OZADJE IN PASEMSKA POLITIKA 

BARVNIH VZORCEV AMERIŠKIH QUARTER 

KONJ 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

Univerzitetni študij - 1. stopnja 

 

 

 

Ljubljana, 2020  



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO 

 

 

 

 

Eva KASTELIC 

 

 

GENETSKO OZADJE IN PASEMSKA POLITIKA BARVNIH 

VZORCEV AMERIŠKIH QUARTER KONJ 

 

DIPLOMSKO  DELO 

Univerzitetni študij - 1. stopnja  

 

 

 

GENETIC BACKGROUND AND BREED ORGANIZATION POLICY 

OF COAT PATTERNS IN AMERICAN QUARTER HORSES 

 

B. SC. THESIS 

Academic Study Programmes  

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2020 



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

II 

 

Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – 

zootehnika. 

 

Komisija za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za zootehniko je za mentorja diplomskega dela 

imenovala prof. dr. Petra Dovča. 

 

 

Recenzentka: izr. prof. dr. Tatjana Pirman 

 

 

 

 

Komisija za oceno in zagovor: 

 

 

Predsednik: prof. dr. Irena ROGELJ 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

 

Član:  prof. dr. Peter DOVČ 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

 

Član:  izr. prof. dr. Tatjana PIRMAN 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

 

 

 

Datum predstavitve: 

  



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

III 

 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

 

 

ŠD Du1 

DK UDK 636.11/.16:575(043.2)=163.6 

KG konjereja, konji, pasme, ameriški quarter konj, genetika, barvni vzorci 

AV KASTELIC, Eva 

SA DOVČ, Peter (mentor) 

KZ SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 

ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Univerzitetni 

študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – zootehnika 

LI 2020 

IN GENETSKO OZADJE IN PASEMSKA POLITIKA BARVNIH VZORCEV 

AMERIŠKIH QUARTER KONJ  

TD Diplomsko delo (Univerzitetni študij - 1. stopnja)  

OP VIII, 19 str., 1 pregl., 11 sl., 24 vir.  

IJ sl 

JI sl/en 

AI Ameriški quarter konji so poleg vsestranskosti prepoznavni tudi po širokem spektru 

barv konjskega plašča. Pri ameriškem združenju quarter konj (AQHA) je priznanih 

17 osnovnih barv, ki jih po sprejetju novega pravila spremljajo tudi različni barvni 

vzorci. Barvne vzorce, ki se pojavljajo, imenujemo overo barvni vzorci. Opisali 

smo genetsko ozadje in fenotipe barvnih vzorcev frame overo, sabino in splashed 

white overo. S primerjavo med zaslužki potomcev enobarvnih in overo obarvanih 

žrebcev, smo ugotovili, da se overo obarvani ameriški quarter konji od enobarvnih 

razlikujejo le po njihovem  barvnem plašču. V tekmovalnem svetu poleg nekaterih 

overo obarvanih izjem še vedno dosegajo boljše rezultate potomci enobarvnih 

žrebcev. Ker se v svetu konj pojavlja vedno več barvnih različic, ki se izrazijo na 

konjskem plašču, je matično AQHA v pravilnik dodalo novo klavzulo o belem 

pravilu. S tem so omogočili vpis konj z vzorcem v rodovno knjigo, s tem so še 

povečali že tako pestro barvno lestvico, pridobili nove plemenske živali in tako 

povečali število registriranih konj in članov.   

  



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

IV 

 

KEY WORDS DOCUMENTATION  

 

ND Du1  

DC UDC 636.11/.16:575(043.2)=163.6 

CX horse breeding, horses, breeds, American Quarter Horse, genetics, coat patterns 

AU KASTELIC, Eva  

AA DOVČ, Peter (supervisor) 

PP SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 

PB University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science, 

Academic Study Programme in Agriculture – Animal Production  

PY 2020 

TY GENETIC BACKGROUND AND BREED ORGANIZATION POLICY OF 

COAT PATTERNS IN AMERICAN QUARTER HORSES 

DT B. Sc. Thesis (Academic Study Programmes) 

NO VIII, 19 p., 1 tab., 11 fig., 24 ref. 

LA sl 

Al sl/en 

AB American Quarter Horses are, in addition to their versatility, also recognized for 

their wide range of coat colors. It recognizes 17 basic colors which were 

accompanied by a new rule of different color patterns. The new coat patterns that 

appear are called overo coat patterns. We describe the genetic background and 

phenotypes of frame overo, sabino and splashed white overo. By comparing 

lifetime foal earnings of solid colored and overo colored stallions we found that the 

only difference between overo and solid colored horses is their coat color. In the 

equestrian scene, along with few overo colored horses the majority of best 

performers are still offsprings of solid colored sires. As more and more color 

mutations occur in the horse world, which are expressed as horse's coat variants, 

American Quarter Horse Association (AQHA) added a new rule clause to the rule 

book. This enabled the entry of overo colored horses into the breed registry, 

increasing the already wide color scale, acquired new breeding animals and 

increased the number of registered horses and members. 

  



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

V 

 

KAZALO VSEBINE 

  str. 

 KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA III 

 KEY WORDS DOCUMENTATION IV 

 KAZALO VSEBINE V 

 KAZALO PREGLEDNIC VI 

 KAZALO SLIK VII 

 OKRAJŠAVE IN SIMBOLI VIII 

 

 UVOD 1 1

 OSNOVE BARV KONJSKEGA PLAŠČA 2 2

 OZADJE BARV AMERIŠKEGA QUARTER KONJA 2 3

 BELO PRAVILO 4 3.1

 OVERO 6 4

 FRAME 6 4.1

 SABINO 7 4.2

 SPLASHED WHITE 10 4.3

 ŽREBCI 12 5

 OBARVANI ŽREBCI 12 5.1

 ENOBARVNI ŽREBCI 12 5.2

 REINING 13 6

 PRIMERJAVA ZASLUŽKOV 14 7

 ZAKLJUČEK 17 8

 VIRI 18 9

 

  



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

VI 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

str. 

Preglednica 1: Skupni zaslužki potomcev in povprečni zaslužek potomca v $ (Matsier, 

2018; AQHA Records, 2019) 14 

  



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

VII 

 

KAZALO SLIK 

str. 

Slika 1: Najpogostejše osnovne barve ameriškega quarter konja (prir. po Learning about 

horses, 2020) 3 

Slika 2: Kobila angleškega polnokrvnega konja Quit Staring (All Breed Pedigree, 2019) 4 

Slika 3: Diagram sprejemljivih belih oznak (prir. po AQHA, 2019) 5 

Slika 4: Fenotip frame overo konja 6 

Slika 5: Fenotip konja z mutacijo sabino 1 (Wikipedia, 2009) 8 

Slika 6: Fenotip mutacije W10 pri žrebcu GQ Santana (Horse genetics, 2019) 8 

Slika 7: Fenotip mutacije W20 (Kathman, 2014) 9 

Slika 8: Fenotipi mutacij na MITF lokusu (Hauswirth in sod., 2012) 10 

Slika 9: Fenotipi mutacij na PAX lokusu (Hauswirth in sod., 2012) 11 

Slika 10: Skupni zaslužki potomcev obarvanih in enobarvnih plemenjakov glede na 

povprečje skupnih zaslužkov potomcev petdesetih najbolj vplivnih žrebcev v USD ($) 

(Matsier, 2018; AQHA Records, 2019) 15 

Slika 11: Povprečni zaslužek na potomca obarvanih in enobarvnih plemenjakov v 

primerjavi s povprečjem zaslužkov na potomca petdesetih najbolj vplivnih žrebcev v 

USD ($) (Matsier, 2018; AQHA Records, 2019) 15 

  



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

VIII 

 

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 

AQHA – ameriško združenje quarter konja (angl. American Quarter Horse Association) 

AQH – ameriški quarter konj (angl. American Quarter Horse) 

NRHA – nacionalno združenje reining konja (angl. National Reining Horse Association) 

SW1 – mutacija splashed white 1  

SW2 – mutacija splashed white 2 

SW2 – mutacija splashed white 3 

SW4 – mutacija splashed white 4 

W20 – mutacija dominantno belega vzorca (angl. Dominant white) 

 



Kastelic E. Genetsko ozadje in pasemska politika barvnih vzorcev ameriških quarter konj. 

   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020 

 

1 

 

 UVOD 1

Ameriški quarter konj (AQH) je najbolj vsestranska pasma konj na svetu. To so okretni 

konji z dobro konformacijo in umirjenim karakterjem, zaradi česar jih lahko uporabljamo v 

različne namene. Zelo spretni so pri vsakdanjem delu z govedom na rančih, prav tako pa se 

dobro izkažejo v različnih tekmovalnih disciplinah s korektno in uspešno izvedenimi 

manevri (AQHA, 2019). Vsakega AQH mora spremljati rodovnik, ki ga na podlagi DNK 

analize izda matična organizacija American Quarter Horse Association (AQHA). Na 

rodovniku je poleg standardnih podatkov navedena tudi barva konjskega plašča, ki jo na 

podlagi vloge za registracijo, priloženih slik in obarvanosti staršev ob registraciji konja 

definirajo strokovnjaki zaposleni pri AQHA.  

Matična organizacija priznava 17 različnih osnovnih barv konjskega plašča. Danes 

osnovne barve spremljajo tudi overo barvni vzorci, ki jih pred letom 2004 niso priznavali. 

V zadnjem desetletju se je število AQH z overo barvnim vzorcem drastično povečalo, kar 

je še dodatno popestrilo že tako raznoliko pasmo. 

Namen diplomskega dela je popisati barvne vzorce, ki se pojavljajo pri AQH, opredeliti 

njihovo genetsko ozadje, kdaj in kako so se pojavili in na podlagi tekmovalnih rezultatov 

ugotoviti kakšen je njihov doprinos pasmi ter zakaj so se pri AQHA odločili, da bodo v 

rodovno knjigo sprejeli konje, ki so bili do leta 2004 po »belem pravilu« izločeni iz 

rodovne knjige. 
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 OSNOVE BARV KONJSKEGA PLAŠČA 2

Osnovne barve konjskega plašča so lisjak (sorrel) ali temni lisjak (chestnut), kostanjev 

rjavec (bay), rjavec (brown) in vranec (black). Različni fenotipi naštetih osnovnih barv so 

posledice interakcij dveh genov: melanokortinskega receptorja 1 (MC1R) ti. extension in 

ASIP ti. agouti. Lokus extension nadzoruje proizvodnjo rdečega in črnega pigmenta, 

odločilna je mutacija serina v fenilalanin. Divji tip alela agouti je pri večini sesalcev 

odgovoren za ti. »salt and pepper« barvni vzorec, ki povzroča porazdelitev barve v 

dlačnem filamentu. Pri konjih je ta alel izgubljen, zato udomačenih konj s tem vzorcem ni. 

Pri sodobnih konjih agouti nadzoruje porazdelitev črnega pigmenta, tako na točkovnih 

delih telesa (griva, rep, spodnji del nog, ušesni vršički) kot na celotnem konjskem telesu 

(UC Davis, 2019). Zanj je značilno, da blokira površinski melanokortinski receptor 

melanocitov, ki je posledica aktivacije MC1R. Ker gre za dominantni alel, se pri recesivni 

obliki fenotipsko izrazi kot uniformno črni konjski plašč (Sponenberg in Bellone, 2017). 

Učinki skoraj ducata drugih genov lahko spremenijo delovanje poti za sintezo pigmenta in 

tako ustvarijo niz barv pri konjih, od bele do črne. Osnovne barve lahko razredčimo z vsaj 

petimi geni. To so cream, champagne, dun, pearl in silver. Gen cream se izraža kot 

kodominanten način delovanja. To pomeni, da se heterozigoti in homozigoti za alel C
Cr 

na 

lokusu cream fenotipsko razlikujejo. Če konj na lokusu cream podeduje eno kopijo C
Cr 

alela, je barva konjskega plašča izražena kot palomino, buckskin ali smoky black. Če konj 

podeduje dve kopiji C
Cr

 alela, se fenotipsko izrazi kot perlino, cremello ali smoky cream 

(Sponenberg in Bellone, 2017). Gen pearl se nahaja v bližini gena cream in je recesiven 

gen. To pomeni, da pri heterozigotih njegova prisotnost fenotipsko ni vidna, konj je le 

nosilec tega alela. Da se le-ta fenotipsko izrazi, konj potrebuje dve kopiji tega alela ali eno 

kopijo pearl in eno kopijo cream alela. Champagne, dun in silver geni se v homozigotni 

obliki fenotipsko ne razlikujejo od heterozigotne oblike (UC Davis, 2019).   

Za bele vzorce na konjskem plašču je odgovornih več genov. Beli vzorci na konjskem 

plašču so posledica dominant white, appaloosa, tobiano in overo genov. Odkritih je veliko 

različnih overo alelov, ki vplivajo na različne bele vzorce konj. Gena, ki povzročata 

spremenjeno osnovno barvo konjskega plašča sta tudi gray (postopno sivenje z leti) in 

roan (okončine in glava v osnovni barvi konja, telo je lahko popolnoma belo). Večino 

barvnih vzorcev je možno opredeliti na podlagi fizičnega videza (fenotipa). Še vedno pa je 

gensko testiranje potrebno za genetsko opredelitev fenotipov, ki so vizualno dvoumni ali 

če želimo natančneje napovedati barvo ali barvni vzorec pri potomcih (UC Davis, 2019). 

 OZADJE BARV AMERIŠKEGA QUARTER KONJA 3

Ameriške quarter konje lahko najdemo v 17 osnovnih barvah, ki so priznane s strani 

matične organizacije AQHA. V izvirniku so barve poimenovane (slika 1): sorrel, chestnut, 

black, bay, brown, palomino, buckskin, perlino, cremello, grullo, red roan, blue roan, bay 

roan, dun, red dun, gray in white (AQHA, 2019). 
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Slika 1: Najpogostejše osnovne barve ameriškega quarter konja (prir. po Learning about horses, 2020) 

Ameriški quarter konj je bil od ustanovitve AQHA dolga leta promoviran kot enobarven 

konj. Zaradi občasnih primerov, ko je bil produkt parjenja dveh enobarvnih staršev 

obarvano žrebe, so leta 2004 ukinili sedaj zastarelo »belo pravilo«. Žrebeta, katerih oznake 

odstopajo od standarda so tako še vedno lahko registrirana, v kolikor DNK analiza potrdi, 

da sta oba starša registrirana AQH (AQHA, 2019). 

S parjenjem ameriškega quarter konja z angleškim polnokrvnim konjem se še vedno vnaša 

svež genetski material s katerim pridobimo agilnega, hitrega konja z umirjenim 

karakterjem. Konji, ki so produkt parjenja AQH in angleškega polnokrvnega konja pri 

AQHA pridobijo rodovnik z označbo Appendix (AQHA, 2019). 

Ker Jockey Club, ki je matična rejska organizacija za angleškega polnokrvnega konja, vodi 

zaprto rejsko knjigo, kar pomeni, da se vanjo ne more vpisati žrebe, katerega starša nista 

angleška polnokrvna konja registrirana pri Jockey Club-u (The Jockey Club Registry, 

2019), lahko sklepamo, da je frame overo barvni vzorec v genski bazen AQH prišel iz 

angleškega polnokrvnega konja oz. prednikov te pasme. 
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Eden izmed najbolj očitnih primerov prenosa barvnega vzorca med angleškimi 

polnokrvnimi in ameriškimi quarter konji je AQH žrebec Living Large, ki je overo barvni 

vzorec plašča podedoval po njegovi mami, kobili angleškega polnokrvnega konja Quit 

Staring (Living Large, 2019). 

 

Slika 2: Kobila angleškega polnokrvnega konja Quit Staring (All Breed Pedigree, 2019) 

Danes je pasma ameriški quarter konj najštevilčnejša pasma konj na svetu. V registru 

AQHA je po podatkih iz pravilnika AQHA registriranih več kot 5 milijonov konj (AQHA, 

2019). Zaradi velikega števila konj in širokega spektra pasem konj, ki so sodelovale v 

nastajanju AQH predstavlja genski bazen pasme tudi zbirko raznih genskih bolezni in 

barvnih mutacij. Genske bolezni uspešno kontrolirajo z genskim testiranjem, barvne 

mutacije, ki povzročajo bele lise po konjevem telesu pa so do leta 2004 s pravilnikom 

izločevali iz genskega bazena. Zaradi vse večjega števila konj z barvnimi mutacijami, ki so 

pri nekaterih rejcih in kupcih zelo zaželene, so tako pri AQHA leta 2004 ukinili  »belo 

pravilo«, kar sedaj rejcem omogoča, da takšna žrebeta registrirajo (Flashy Paint Coat 

Color, 2018). 

 BELO PRAVILO 3.1

Ameriški quarter konj je bil že od samega začetka promoviran kot enobarvni konj. Poleg 

njihove pestre barvne lestvice konjskega plašča se je začelo pojavljati tudi vse več barvnih 

mutacij. Leta 2004, je matična organizacija AQHA začela v svojo rodovno knjigo 

sprejemati tudi konje, ki prej glede na njihovo obarvanost niso bili v skladu s členom 

227(c), bolje znanim kot belo pravilo (AQHA begins …, 2004). V pravilniku so poleg 

osnovnih barv opisane tudi oznake, ki se izražajo na konjevi glavi in nogah. Pri prvotnem 

belem pravilu so oznake lahko segale le do določene linije. Konja so na glavi lahko 

spremljale kakršne koli bele oznake na čelu ali med nozdrvmi, ozke in enakomerno široke 

oznake, ki se vertikalno raztezajo od področja čela do nozdrvi. Oznake na glavi se lahko 

povezujejo ali pa so na določenih mestih prekinjene. Te niso smele presegati linije za 

konjevim očesom. Na konjevih nogah so bele oznake lahko segale od oznak okoli svitka 
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do zapestja na prednjih nogah in skočnih sklepov na zadnjih nogah (slika 3). S spremembo 

belega pravila so omogočili, da rodovnik lahko pridobijo konji z neznačilnimi in prej 

nezaželenimi karakteristikami na konjskem plašču. Pri oznakah na konjevi glavi so dodali 

člen pod nazivom bela glava, kar pomeni, da bela oznaka na konjevi glavi lahko sega 

preko oči, zgornje ustnice in nozdrvi (AQHA, 2019).  

K pravilniku je bil dodan tudi diagram, ki prikazuje karakteristike obarvanega ameriškega 

quarter konja. Na konjevi glavi oznake segajo preko oči, ušes, ustnic in nozdrvi.  Oznake 

na nogah pa segajo preko zapestja in skočnega sklepa. Če oznake na konjskem plašču 

presegajo linije, kot jih prikazuje diagram novega razširjenega belega pravila, je za 

registracijo in pridobitev rodovnika konja potrebno gensko testirati in potrditi, da je konj 

potomec ameriških quarter konj (AQHA, 2019).  

 

Slika 3: Diagram sprejemljivih belih oznak (prir. po AQHA, 2019) 
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 OVERO 4

Vse barvne vzorce, ki niso fenotipsko izraženi kot tobiano, imenujemo overo barvni vzorci 

konjskega plašča. Overo obarvanost je posledica mutacij na različnih genih, ki povzročijo 

izgubo pigmenta na določenih predelih konjskega telesa. Skozi čas so se definicije overo 

barvnega vzorca spreminjale, na koncu pa je prišlo do zaključka, da pod overo barvne 

vzorce spadajo trije najbolj pogosti vzorci. To so frame, sabino in splashed white overo 

(Sponenberg in Bellone, 2017).  

 FRAME  4.1

Frame vzorec se na konjskem plašču izrazi zaradi dominantnega alela. Frame alel se 

nahaja na kromosomu 17, kjer je bil zaznan na lokusu, ki kontrolira endotelinski receptor 

B. Je posledica spremembe baznih parov v tem genu, ki povzroči spremembo 

beljakovinske sekvence in s tem spremembo funkcije beljakovin (Sponenberg in Bellone, 

2017). 

Konji lahko nosijo frame alel, vendar se le-ta fenotipsko ne izrazi tako, kot bi pričakovali. 

Namesto značilnega frame barvnega vzorca (opisan v nadaljevanju) so konji enobarvni, 

lahko tudi z liso na glavi in minimalno belimi nogami. Pri enobarvnih konjih je lahko še 

vedno prisoten enak frame alel, kot pri njihovih obarvanih starših. Ta pa se zaradi različnih 

supresorjev ne izrazi v celoti. Barvni vzorec se nato lahko prenaša na potomce atipično 

obarvanih staršev (Sponenberg in Bellone, 2017).  

Konji s frame barvnim vzorcem imajo običajno temne noge in kopita. Glava je izrazito 

bela, lahko z modrimi očmi, bele oznake so značilne tudi na obeh straneh trebuha in vratu, 

robovi so ostri ter v horizontalni legi (slika 4). Običajno jih ne najdemo na hrbtnem 

predelu, saj le-tega prekriva dlaka z osnovno barvo konja (Vrotsos in sod., 2001).  

 

Slika 4: Fenotip frame overo konja 
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Frame vzorec spremlja tudi letalna oblika homozigotnosti, ki se imenuje »overo lethal 

white syndrom« ali ileokolična aganglionoza. To je avtosomalna recesivna bolezen, ki se 

pojavi, ko potomec od obeh staršev podeduje frame alel, s katerim se prenaša bolezen. 

Rezultat takega parjenja je večinoma belo žrebe, ki navadno kmalu po žrebitvi pogine 

zaradi abnormalnosti prebavnega trakta (Metallinos in sod., 1998).    

  SABINO 4.2

Sabino je skupni zapis za skupino podobnih belih vzorcev. Vzorec se opisuje kot 

nepravilni barvni vzorec, ki se nahaja na konjevih nogah, trebuhu in obrazu. Običajno je po 

konjevem telesu prisotna tudi mešanica bele in osnovne dlake (»roaning«), sabino konj pa 

je lahko tudi skoraj bel (Brooks in Bailey, 2005).  Za prisotnost sabino vzorca je 

odgovoren KIT gen, ki ima ključno vlogo pri razvoju krvnih, gonadnih in pigmentnih tkiv. 

Mutacije, ki vplivajo na normalno delovanje genskih produktov KIT pogosto povzročijo 

pomanjkanje pigmentnih celic (melanocitov) v koži in lasnih mešičkih. To lahko privede 

do belega vzorca pri konjih, imenovanih kot dominantno bela (dominant white). 

Dominantno beli vzorci so različni, od minimalnega sabino konja do popolnoma belih 

fenotipov. Barva oči dominantno belih konj je običajno rjava. Študije različnih belih 

fenotipov, ki so kazali znake dednega prenašanja na potomce so pokazale, da se le-ti 

pojavljajo kot neodvisne mutacije. Do danes je bilo ugotovljenih več kot 20 različnih KIT 

mutacij povezanih z belimi vzorci. Večino mutacij, razen dominant white 20 (W20), so 

odkrili šele pred kratkim (Hasse in sod., 2009).  

Eno izmed mutacij so strokovnjaki poimenovali sabino 1. Mutacijo so z novim imenom 

ločili od ostalih mutacij zaradi boljšega ujemanja barvnega vzorca s terminologijo, ki jo 

uporabljajo rejci konj ter z razlogom, da se izognejo zmedenosti in strahu ljudi pred »overo 

lethal white syndrome« (Stamatelakys, 2016). Mutacija sabino 1 nastane zaradi 

spremembe na baznem paru v intronu 16, ki se nahaja na KIT lokusu na kromosomu 3. 

Sprememba zaradi te mutacije povzroči funkcionalno odsotnost  eksona 17 (Sponenberg in 

Bellone, 2017). Alel sabino 1 je nepopolno dominanten, kar povzroči, da so homozigoti za 

ta alel skoraj popolnoma beli. Heterozigoti za ta alel imajo obsežnejše bele oznake na 

nogah, obrazu in vratu (Stamatelakys, 2016).  

Pri ameriških quarter konjih se pojavljajo sabino 1 (slika 5), W10 in W20. Fenotipi se med 

sabo zelo razlikujejo. Konji, ki nosijo alel sabino 1 imajo ponavadi bele oznake na obrazu, 

spodnjem delu nog in trebuhu. Oznake nimajo čistih robov in se skupaj z mešanico bele in 

osnovne barve dlake (»roaning«) prelivajo v enobarvni plašč. Homozigoti so lahko skoraj 

beli, vendar ni povezave z gensko boleznijo kot je ileokolična aganglionoza (Stamatelakys, 

2016).  
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Slika 5: Fenotip konja z mutacijo sabino 1 (Wikipedia, 2009) 

Pri W10 gre za dokaj novo odkrito mutacijo, ki so jo odkrili leta 2000 pri ameriškem 

quarter žrebcu po imenu GQ Santana (slika 6) in njegovih potomcih.  Fenotipi konj z 

mutacijo W10 so lahko skoraj čisto beli ali pa imajo liso na obrazu, bele noge in bel vzorec 

na trebuhu (Stamatelakys, 2016).  

 

Slika 6: Fenotip mutacije W10 pri žrebcu GQ Santana (Horse genetics, 2019) 
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W20 je zelo pogosta mutacija, ne samo pri ameriških quarter konjih, ampak tudi pri drugih 

pasmah. Gre za nepopolno dominanco. Konji so za razliko od drugih dominantno belih 

mutacij večinoma enobarvni (slika 7), lahko imajo liso na glavi in bele noge ter majhne 

bele vzorce na trebuhu. Homozigoten genotip te mutacije ni letalen (Stamatelakys, 2016).  

 

Slika 7: Fenotip mutacije W20 (Kathman, 2014) 
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 SPLASHED WHITE  4.3

Splashed white je variabilni beli vzorec, ki se primarno izraža kot velika, široka lisa na 

glavi, podaljšanih belih oznakah na nogah, variabilnih belih oznakah na trebuhu in 

modrimi očmi. Vzorec lahko variira od minimalno obarvanega plašča konja do povsem 

belega konja (Hauswirth in sod., 2013). 

Do sedaj so bile identificirane 4 mutacije. To so splashed white 1 (SW1), splashed white 2 

(SW2), splashed white 3 (SW3) in splashed white 4 (SW4) (Hauswirth in sod., 2013). 

Dominantnost in recesivnost teh mutacij je na podlagi molekularnih podatkov težko 

določljiva, saj gre za večkratne mutacije, fenotipi pa so si med sabo zelo podobni. 

(Sponenberg in Bellone, 2017) 

SW1 in SW3 sta mutaciji na MITF genu (Hauswirth in sod., 2013). SW1 je mutacija, ki se 

nahaja na konjskem kromosomu 16.  MITF (melanocite inducirajoči transkripcijski faktor)  

je lokus, ki je povezan tudi z navadnimi oznakami na konju. Vključen je tudi v 

uravnavanje števila in funkcije melanocitov. Mutacija se nahaja v promotorju MITF gena 

na predelu DNA, ki omogoča začetek delovanja tega gena. Posledica mutacije je insercija 

11 nukleotidov, ki nadomestijo en sam timin v normalnem genskem zapisu. Konji, ki so 

homozigoti za SW1 so bolj izrazito belo obarvani kot heterozigoti. Identificirani so bili 

konji ki so homozigoti za SW1, kar pomeni, da homozigotnost te mutacije ni smrtonosna. 

(Hauswirth in sod., 2013). Mutacija SW3 je posledica majhne delecije na eksonu 5. 

Delecija povzroči predčasno skrajšanje proteina in pravzaprav inaktivira beljakovinski 

produkt MITF (Sponenberg in Bellone, 2017). Na podlagi izkušenj pri drugih živalskih 

vrstah je mutacija SW3 v homozigotni obliki lahko smrtonosna, vendar do sedaj pri konjih 

še ni evidentiranega primera, ko bi prišlo do pogina zaradi homozigotnosti te mutacije. 

Vseeno parjenje dveh nosilcev alela SW3 ni priporočljivo (Hauswirth in sod., 2013). Na 

sliki 8 so različni barvni vzorci, ki nastanejo kot posledica mutacij na MITF lokusu.  

 

Slika 8: Fenotipi mutacij na MITF lokusu (Hauswirth in sod., 2012) 
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SW2 in SW4 sta mutaciji na PAX3 genu. SW2 je mutacija, ki povzroči spremembo na 

beljakovinskem produktu in sicer na sedemdeseti aminokislini v aminokislinski verigi. 

Nahaja se na ECA 6. PAX3 je vključen v razmnoževanje melanocitov v zgodnjem 

embrionalnem razvoju. Mutacije v tem genu spremenijo funkcijo beljakovine in povečajo 

število melanocitov, zaradi česar pride do večjih belih vzorcev na konjskem plašču. 

Fenotipi mutacij na PAX3 lokusu so vidni na sliki 9. V različnih virih navajajo da 

homozigotov za mutacijo SW2 ni, saj zarodki odmrejo v zgodnji fazi razvoja (Sponenberg 

in Bellone, 2017). Našli pa naj bi tudi enega samega konja, za katerega so testi pokazali da 

je homozigot za SW2 (Hauswirth in sod., 2013).  Mutacija SW2 naj bi nastala pri ameriški 

quarter kobili Katie Gun, rojeni leta 1987, zato mutacijo lahko najdemo le pri ameriških 

quarter konjih (Sponenberg in Bellone, 2017). 

 

Slika 9: Fenotipi mutacij na PAX lokusu (Hauswirth in sod., 2012) 

Veliko splashed white konj je tudi gluhih. Nekateri rejci trdijo da je večja možnost, da so 

gluhi tisti konji, ki jim bel vzorec sega preko oči. Podrobnosti o odnosu gluhosti s splashed 

white vzorcem niso povsem znane, rejci pa morajo biti seznanjeni z možnostjo, da imajo 

tako obarvani konji težave s sluhom (Sponenberg in Bellone, 2017). Drugi viri navajajo 

povezavo med mutacijo SW2 in gluhostjo (Hauswirth in sod., 2013). 

Redka mutacija SW4 je bila identificirana pri konjih pasme appaloosa. Gre za mutacijo na  

PAX3 genu, ki spremeni aminokislinske sekvence v beljakovini. Povezana je z leopardjim 

vzorcem in lahko povzroči obsežne bele vzorce ter veliko, široko liso na glavi. 

(Sponenberg in Bellone, 2017).  
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 ŽREBCI 5

Ameriški quarter konji, ki nosijo različne alele za overo obarvanost plašča so postali tudi 

velik del tekmovalne industrije. V naboru številnih western tekmovalnih disciplin so 

vplivni obarvani žrebci in njihovi potomci pustili pečat predvsem v disciplini reining. 

Postali so nepogrešljiv del vsakega tekmovanja povsod po svetu. Zaradi večjega nabora 

podatkov bo v  nadaljevanju opisanih nekaj žrebcev, ki so najbolj vplivali na barvno 

heterogenost v disciplini reining. Te bomo primerjali s potomci enobarvnih in obarvanih 

žrebcev. Poskusili bomo ugotoviti ali se obarvani žrebci in njihovi potomci razlikujejo od 

enobarvnih žrebcev in njihovih potomcev le po njihovem drugačnem barvnem plašču in če 

so poleg obarvanosti tudi boljši atleti od enobarvnih tekmovalnih konj na podlagi skupnih 

zaslužkov potomcev. Uspešnost potomcev se pri AQH najpogosteje meri z uspehi 

potomcev na tekmah za mlade konje (futurity). Zato smo za potrebe diplomskega dela 

skupne zaslužke potomcev do leta 2018 prevzeli iz tekem za NRHA Futurity. Zaradi 

pomanjkanja preverljivih podatkov pri opisu žrebcev ne bo navedenega preverjenega 

genetskega zapisa za njihovo obarvanost, izbrali smo jih zaradi tipičnega fenotipa 

obarvanih AQH. Skupno število potomcev opredeljenih žrebcev je prevzeto iz registra 

AQHA na dan, 2. 8. 2019 in ne vključuje potomcev, ki so registrirani pri Ameriškem 

združenju paint konj. 

 OBARVANI ŽREBCI 5.1

Na podlagi podatkov s tekmovanj za NRHA Futurity, med najbolj vplivnih petdeset 

žrebcev spadajo Colonels Smoking Gun, Gunnatrashya, Pale Face Dunnit, Spooks Gotta 

Whiz, Spooks Gotta Gun, Gunner Special Nite in Big Chex To Cash (Matsier, 2018). 

Skoraj vsi žrebci z izjemo Big Chex To Cash-a, imajo naziv več milijonskega žrebca, kar 

nam pove, kako uspešni so njihovi potomci v različnih tekmovalnih disciplinah. Colonels 

Smoking Gun je bil sprejet v ti. »NRHA Hall Of Fame«. Nacionalna organizacija reining 

konj (NRHA) je ustanovila NRHA dvorano slavnih kot priznanje posameznikom, konjem 

in jahačem, za dobro in uspešno sodelovanje na reining tekmovanjih (NRHA, 2019). 

Večina omenjenih žrebcev ima splashed white obarvanost, le žrebec Big Chex To Cash naj 

bi imel po neuradnih podatkih sabino overo obarvanost.  

 ENOBARVNI ŽREBCI 5.2

Med najbolj vplivnih petdeset žrebcev se pri enobarvnih osebkih uvrščajo žrebci Topsail 

Whiz, Wimpys Little Step, Hollywood Dun It, Smart Chic Olena, Smart Spook in Magnum 

Chic Dream (Matsier, 2018). Vsi žrebci imajo naziv več milijonskega žrebca. Žrebec 

Topsail Whiz je na samem vrhu lestvice petdesetih najbolj vplivnih žrebcev, saj ima naziv 

12 milijonskega žrebca, kar pomeni, da so njegovi potomci zaslužili več kot 12 milijonov 

dolarjev v različnih disciplinah (AQHA stallion …, 2019). Vsi žrebci so bili sprejeti v 

NRHA dvorano slavnih (NRHA, 2019).  
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 REINING 6

Reining je tekmovalna disciplina, ki je bila osnovana z namenom prikaza atletskih 

sposobnosti konja, ne samo »doma« na ranču, ampak tudi v tekmovalni maneži v sklopu 

tekmovanj. Na tekmovanju se od tekmovalcev pri reiningu zahteva, da odjahajo enega od 

več odobrenih vzorcev. Vsak vzorec vključuje majhne počasne kroge, velike hitre kroge, 

leteče menjave galopa, obrate nazaj oz. »rollbacks«, opravljene serije 360-stopinjskih 

obratov in drseče ustavljanje oz. »sliding stops«. Pri tem mora imeti jahač popolno 

kontrolo nad konjem in njegovim gibanjem brez vidnih dejstev jahača, konj pa mora voljno 

izvajati zahtevane manevre. Točkuje se kako tekoče je bil izveden manever, položaj konja 

in jahača pri izvajanju manevra, hitrost in suverenost pri izvajanju različnih manevrov ob 

nadzorovani hitrosti (AQHA, 2019).  
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 PRIMERJAVA ZASLUŽKOV 7

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, zakaj so leta 2004 pri matičnem združenju AQHA 

spremenili pravilo o belih oznakah ameriškega quarter konja in dodali klavzulo ti. 

»excessive white rule«, ki dovoljuje registracijo obarvanega konja v njihovo rodovno 

knjigo. Zanima nas razlog za spremembo enega od fundamentalnih pravil in možne 

posledice na razvoj pasme. 

Zaradi številčnosti in raznolikosti populacije, smo se odločili primerjati uspehe potomcev 

izbranih žrebcev na prvenstvih za troletnike v disciplini reining (preglednica 1). Poleg tega, 

da je to globalno gledano najbolj razširjena disciplina western jahanja - navsezadnje je 

reining edina western disciplina, ki je kot demonstracijska disciplina del olimpijskih iger 

(Equestrian reining, 2019), pa reining vpliva tudi na trende reje za rekreativne konje. 

Preglednica 1: Skupni zaslužki potomcev in povprečni zaslužek potomca v $ (Matsier, 2018; AQHA 

Records, 2019) 

OBARVANI ŽREBCI 
število 

potomcev 
zaslužek potomcev 

povprečen zaslužek 

na potomca 

Colonels Smoking Gun 1.381 2.437.114 1.765 

Gunnatrashya 911 541.044 594 

Gunners Special Nite 692 458.995 663 

Pale Face Dunnit 437 444.949 1.018 

Spooks Gotta Whiz 399 432.793 1.085 

Spooks Gotta Gun 685 379.543 554 

Big Chex To Cash 507 180.496 356 

ENOBARVNI ŽREBCI 
   

Topsail Whiz 1.530 2.209.792 1.444 

Wimpys Little Step 2.023 2.022.046 1.000 

Hollywood Dun It 1.285 1.658.074 1.290 

Smart Chic Olena 2.054 1.256.756 612 

Shining Spark 1.264 1.047.240 829 

Smart Spook 946 1.043.657 1.103 

Magnum Chic Dream 1.038 934.626 900 
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Slika 10: Skupni zaslužki potomcev obarvanih in enobarvnih plemenjakov glede na povprečje skupnih 

zaslužkov potomcev petdesetih najbolj vplivnih žrebcev v USD ($) (Matsier, 2018; AQHA Records, 2019) 

Slika 10 prikazuje primerjavo skupnih zaslužkov potomcev najboljših sedmih enobarvnih 

in obarvanih plemenjakov ter povprečje zaslužkov potomcev najboljših petdesetih 

plemenjakov. Iz podatkov lahko razberemo, da je od obarvanih plemenjakov visoko nad 

povprečjem edino Colonels Smoking Gun. Ostali pisani žrebci so sicer še vedno zelo dobri 

plemenjaki, vendar nobeden od njih ne izstopa po izjemnih potomcih. Potomci enobarvnih 

plemenjakov še vedno sestavljajo večinski del najboljših tekmovalnih konj. 

 

Slika 11: Povprečni zaslužek na potomca obarvanih in enobarvnih plemenjakov v primerjavi s povprečjem 

zaslužkov na potomca petdesetih najbolj vplivnih žrebcev v USD ($) (Matsier, 2018; AQHA Records, 2019) 

Ker imajo žrebci različno število potomcev, slika 11 prikazuje povprečni zaslužek na 

potomca pri izbranih obarvanih in enobarvnih žrebcih. Povprečni zaslužki na potomca so 

pri enobarvnih žrebcih višji kot povprečni zaslužki pri obarvanih žrebcih. Razberemo 

lahko, da povprečen zaslužek potomca izstopa pri žrebcu z imenom Colonels Smoking 
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Gun. To nam pove, da se veliko njegovih potomcev udeležuje tekem za mlade konje in da 

dosegajo dobre rezultate. To velja tudi za vse ostale potomce žrebcev, ki presegajo 

povprečje petdesetih najboljših zaslužkov na tekmovanjih za NRHA Futurity. Povprečje 

večkrat presegajo zaslužki potomcev enobarvnih žrebcev kot obarvanih žrebcev. Da so 

zaslužki potomcev pri nekaterih konjih nižji, je lahko krivo to, da se relativno malo 

njihovih potomcev udeleži reining tekem za mlade konje in ne glede na to dosegajo 

zadovoljive rezultate ali pa večina udeleženih ne dosega visokih zaslužkov. Skupna vsota 

zaslužkov potomcev je zato kot selekcijski kriterij vprašljiva, saj temelji tako na fizičnih 

predispozicijah konj, kot tudi na načinu treninga in strategijah lastnika.    
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 ZAKLJUČEK 8

Naši rezultati kažejo, da sprejetje novega pravila o obarvanosti ameriškega quarter konja ni 

bistveno vplivalo na število udeležencev ali na kakovost konj prisotnih na tekmovanjih v 

western disciplinah ampak je imelo predvsem vpliv na število registriranih konj. Vedno 

več konj je kazalo fenotipske znake mutacij, ki povzročajo bele oznake po telesu, obenem 

pa imajo takšni konji tržno vrednost za določeno skupino ljudi. V kolikor AQHA tudi v 

bodoče ne bi dovolila registracije takšnih konj, bi potencialno lahko izgubila precej 

dohodka s strani rejcev, ki bi takšne konje želeli vzrejati (članarine, prijave pripustov, 

registracije žrebet) obenem pa bi omejili rast in razvoj populacije AQH, saj so mutacije, ki 

povzročajo obarvanost konj nekaj povsem naravnega in so neizbežne pri tako velikem 

številu konj. V tekmovalnem svetu je največ obarvanih AQH v disciplini reining, ki je 

globalno gledano najbolj razširjena in ima velik vpliv tudi na rejo konj za rekreacijo. Tam 

obarvani konji konkurirajo enobarvnim AQH in čeprav v splošnem niso nadpovprečni so 

še vedno zelo dobri primerki pasme in si zaslužijo vpis v matično rodovniško knjigo. 

Največ je k prepoznavnosti obarvanih AQH doprinesel žrebec Colonels Smoking Gun, 

katerega zaslužki potomcev zelo izstopajo od ostalih zaslužkov obarvanih žrebcev. Še 

vedno pa zaslužki potomcev enobarvnih plemenjakov v večji meri dosegajo in presegajo 

pasemsko povprečje. Zaradi splashed white mutacije občasno prihaja tudi do gluhih 

osebkov. Na tekmovanjih se gluhi konji izkažejo enako dobro ali pa še bolje kot drugi 

konji, saj jih ne motijo zvočni dražljaji iz okolja, kar je za striktno tekmovalno naravnane 

rejce celo prednost, kljub temu da z rejskega vidika to ni zaželena lastnost. Predvsem 

zaradi frame overo in SW2 mutacije bodo morali pri AQHA v bodoče razmisliti o 

možnostih genskega testiranja plemenskega materiala v izogib vnašanja novih (zaenkrat še 

ne zelo razširjenih) genskih bolezni v populacijo AQH. 
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