Elementaire begrippen van de erfelijkheidsleer
allel

1 van de genen van een genenpaar / variant van een
gen.

autosomen chromosomen

chromosomen die niet direct betrokken zijn bij het tot
stand komen van het geslacht.

chromosoom

een DNA structuur welke in lineaire volgorde genen
bevat.

DNA

desoxyribonucleïnezuur, een keten (molecuul) opgebouwd uit nucleotiden.

dominant allel

Een dominant allel komt altijd tot uitdrukking in het
fenotype als hij in het genotype aanwezig is

erffactor

een gen

genetica

erfelijkheidsleer.

gen

een gedeelte van het chromosoom met gecodeerde
informatie voor één erfelijke eigenschap

genotype

de verzameling genen in een cel

geslachtschromosoom

een chromosoom dat voor de bepaling van het geslacht de zorgt.

heterozygoot

het genenpaar van een eigenschap wat bestaat uit
twee ongelijke genen

homozygoot

het genenpaar van een eigenschap wat bestaat uit
twee gelijke genen.

mutant

individu waarbij een of meer genen mutaties hebben
ondergaan en waarbij dit ook in het uiterlijk blijkt.

mutatie

verandering in de volgorde van het DNA of RNA.

Mendel

Grondlegger van de erfelijkheidsleer.

onafhankelijke overerving

twee of meer genenparen die liggen in verschillende
chromosomen.

onvolledig dominant

een dominant allel dat bij een heterozygoot individu
een recessief gen ook enigszins tot uiting laat komen.

recessief allel

een allel dat alleen tot uiting komt in het fenotype als
er geen dominant allel aanwezig is.

recombinatie

het ontstaan van nieuwe combinaties van allelen

wildtype of wildvorm

Oorspronkelijke vorm of kleur van een individu waarbij geen enkele mutatie in het uiterlijk tot uitdrukking
komt.

afb. voorblad mutatie Dennensijs

Inleiding

Het doel van deze uitgave is om meer eenheid en orde te scheppen in de
chaos die er nu alom heerst met betrekking tot de benamingen en het symbool gebruik bij de diverse mutanten van de Amerikaanse sijzen.
Hopelijk kunnen we middels deze publicatie daartoe een bijdrage leveren.
De Werkgroep Amerikaanse Sijzen.

Symbolen en schrijfwijze

De hier gebruikte schrijfwijze voor de symbolen en de benamingen zijn,
voor zover mogelijk, zoals deze toegepast en geadviseerd worden door de
MUTAVI Research & Advies Groep. De doelstellingen van deze groep zijn om
met een wetenschappelijke benadering meer eenheid te brengen in artikelen
over genetica, veerstructuur, pigmentatie, mutaties e.d. bij vogels.
Enkele grondregels met betrekking tot de schrijfwijze van benamingen bij
de mutanten en de daarbij gebruikte symbolen zijn.
De naam van een mutatie wordt in teksten steeds geschreven met een
kleine beginletter.
Het locus symbool wordt met een hoofdletter geschreven indien de
factor dominant vererft en met een kleine letter als de factor recessief
vererft.
Het allele symbool wordt gebruikt als bovenschrift (superscript) bij
het locus symbool. Indien het locus symbool gevolgd wordt door een
bovenschrift “+”, betreft het een ongemuteerd gen.
Gekoppelde genen worden aangegeven met een “_” underscore
of, in formules, met een doorlopende breukstreep, bijvoorbeeld
“Z inoag iv / Z inoag iv “ voor een agaativoor man.
Genotypen moeten steeds in schuinschrift worden geschreven. Een
schuine streep tussen de allelen vergemakkelijkt het lezen, bijvoorbeeld bij dominant pastel “P / P.”
Een punt komma “;” geeft de verschillende chromosomen aan.
Splitvogels worden aangegeven door een slash (/) tussen de mutanten
te plaatsen, bijvoorbeeld wildvorm/agaat, de naam achter de / is de
factor die de vogel vererft, dus waar hij split voor is.

Mutaties bij de Amerikaanse sijzen.
De doelstelling van de Werkgroep Amerikaanse Sijzen is het behartigen van de
belangen van de kwekers van Amerikaanse sijzen in al zijn facetten. Dit alles
middels het geven van adviezen en voorlichting over het houden en kweken
van deze vogels. Mede door het import verbod van vogels heeft het behouden
van de verschillende Amerikaanse sijzen soorten in hun oorspronkelijke vorm
daarbij de eerste prioriteit. Maar of we het willen of niet, doordat er niet meer
voor bloedverversing kan worden terug gegrepen op import vogels, zal er ook
bij de Amerikaanse sijzen waarover we nu nog beschikken, onvermijdelijk een
domesticatie proces plaats vinden. Door het beperkte aantal vogels wat ons ter
beschikking staat en de onderlinge verwantschap die in de loop der jaren alleen
maar toe zal nemen, zullen er naast de mutatie die al bekend zijn, steeds meer
nieuwe mutatie optreden. De werkgroep Amerikaanse sijzen is er dan ook van
overtuigd dat een goede voorlichting over de werking en wijze van vererving
van de diverse mutaties onontbeerlijk is. Aan artikelen die op deze materie ingaan is geen gebrek, zowel op internet als elders is daar genoeg over te vinden.
Enige voorbehoud is daarbij wel op zijn plaats, spoedig zal men door de bomen
het bos niet meer zien. Misverstanden, verkeerde benamingen en mythes
doen daarbij de ronde en roepen daardoor in plaats van antwoorden te geven,
steeds meer vragen op. Om alles overzichtelijk te houden worden hier alleen
de mutaties besproken waarvan de werking en vererving al langer bekend zijn,
en zelfs over deze mutaties zij de geleerde het niet altijd eens. Hier kennen
we bv. de Bruin-Agaat ( was voorheen Isabel) en zien deze als een combinatie
van de Agaat en Bruin mutant. In Italië heeft deze benadering die voorheen
ook door hun gebezigd werd, herzien, en daar gaat men er nu vanuit de zelfde
vogel gevormd door de mutaties Bruin en Pastel, deze vogel gaat daar door
het leven als een Bruin-Pastel. Het is niet zo moeilijk om zich voor te stellen tot
welke misverstanden dit alles kan leiden, voeg daarbij nog een aantal fantasie
benamingen en benamingen uit het verleden, en de spraakverwarring is compleet. Aan de orde komen alleen die mutanten die al meerdere jaren bekend
zijn. De benamingen zijn, evenals de gebruikte symbolen, volgens de MUTAVI
Research & Advies Groep en grotendeels gelijk aan die welke gebruikelijk zijn
bij de kanaries. De tabel geeft een overzicht welke mutanten en symbolen dat
zijn. Verderop is per mutant aangegeven wat de werking en uitkomsten zijn
van de diverse paringen. De Bruin-Agaat (Isabel), door velen gezien en behandeld als een zelfstandige mutant, komt in deze lijst niet voor omdat, zoals zijn
nieuwe naam aangeeft, dit een combinatie is van de Bruin en Agaat mutatie.
Uiteraard kunnen al deze mutaties gecombineerd worden en gezamenlijk in
een vogel voorkomen. het gedrag en de werking van de afzonderlijke factoren
blijft echter gelijk. Het zou te ver voeren om al deze combinatiemogelijkheden
hier op papier uit te werken. Overigens dient ten aanzien van deze combinatiemogelijkheden wel enig voorbehoud in acht genomen te worden, niet alle
combinaties zullen een succes zijn en sommige zelfs onwenselijk.

Mutatie

Symbool

Vererving

Bruin
Agaat
Pastel
Dominant Pastel
Topaas
Ino
Ivoor

b/b
inoag / inoag
pa / pa
P/P
atz / atz
*/*
iv / iv

geslachtsgebonden recessief
geslachtsgebonden recessief
geslachtsgebonden recessief
autosomaal dominant
autosomaal recessief
autosomaal recessief
geslachtsgebonden recessief

Zo zal de verhelderende werking van de topaasmutatie teniet gedaan worden
door de nivellerende werking van de ivoormutatie als deze beide mutaties in
een vogel verenigd worden. Het zal ook iedereen duidelijk zijn dat het inkweken van de bruinmutatie bij lutino vogels tot niets zal leiden. Welke mutaties of combinatie men ook wil kweken, het resultaat zal altijd een duidelijk
herkenbare kleur moeten zijn. Elke vogel waarbij niet direct duidelijk is aan
welke mutaties deze zijn uiterlijk te danken heeft is ongewenst, op z.g. raadvogels zit niemand te wachten. Niet voor niets geldt binnen het COM de regel
dat vogels waarin meer als twee mutaties voorkomen niet gevraagd worden.
Bij de Magellaansijzen komen alle hier behandelde mutaties voor, met uitzondering van de ino mutatie is dat ook van toepassing op de Kapoetsensijzen. Bij al de andere soorten zijn mutaties vooralsnog uiterst zeldzaam. De
standaard Uitheemse Sijssoorten maakt wel melding van Baardsijzen met de
mutaties agaat en pastel, en de Zwarte sijs in pastel, maar gaat daar verder
niet op in, bovendien wordt niet aangegeven van welke pastel mutatie er hier
sprake is. Een ander hardnekkig misverstand dat te pas en onpas te berde
wordt gebracht is dat de mutaties het gevolg zouden zijn van transmutaties
en ingebracht door de Elzensijs en dat dit mogelijk is omdat de Amerikaanse
sijzen en de Elzensijs zou nauw verwant zij dat onderlinge kruisingen allemaal
vruchtbaar zijn. Beide beweringen zijn onjuist, zo waren er al mutaties bij de
Kapoetsensijs bekend lang voordat er zich bij de Elzensijs mutaties hadden
voorgedaan. Binnen de groep van de Amerikaanse sijzen beperkt zich de
vruchtbaarheid van onderlinge kruisingen hoofdzakelijk tot de soorten die in
het bezit zijn van gele (bij de Kapoetsensijs rode) vleugel en staartspiegels,
behorend tot de z.g. Noord en Zuid Amerikaanse groep, en zelfs daarvan is de
vruchtbaarheid geen 100%. De Mexicaanse sijs, de Treursijs en de andere
soorten die vallen binnen de Midden Amerikaanse groep, welke herkenbaar
zijn aan een witte vleugel of staarttekening, vallen daar buiten. De soorten van
deze groep zijn helemaal niet zo nauw verwant met de soorten die behoren
tot de Noord en Zuid Amerikaanse groep, kruisingen tussen vogels uit deze
verschillende groepen komen zelden voor, en zijn zeker niet vruchtbaar.

Bruin
De mutatie Bruin veroorzaakt een geringere oxidatie van de zwarte
eumelanine. Deze factor vererft geslachtsgebonden en is recessief
tegenover zijn wildvorm, poppen kunnen voor deze factor nooit split
zijn.
Het symbool voor deze mutatie is b.
Z b+ / Z b+ = Wildkleur man
Z b+ / W = Wildkleur pop
Z b+ / Z b = Wildkleur/bruin man
Z b / Z b = Bruin man
Z b / W = Bruin pop
Bruin x Bruin
100% Bruin
Wildvorm x Bruin
50% Wildvorm/bruine mannen
50% Wildvorm poppen
Bruin x Wildvorm
50% Wildvorm/bruine mannen
50% Bruine poppen
Wildvorm/bruin x Bruin
25% Wildvorm/bruine mannen
25% Bruine mannen
25% Wildvorm poppen
25% Bruine poppen
Wildvorm/bruin x Wildvorm
25% Wildvorm mannen
25% Wildvorm/bruine mannen
25% Wildvorm poppen
25% Bruine poppen

Z b+

Z b+ Z b

Zb

Z b+ W

Zb

Zb Zb

Z b+ / Z b+ = 25% Wildvorm/bruine mannen
Z b / Z b = 25% Bruine mannen
Z b+ / W = 25% Wildvorm poppen
Z b / W = 25% Bruine poppen

W

Zb W

Agaat
De Agaat mutatie veroorzaakt een kwantitatieve reductie van het
melanine. De zwarte eumelanine wordt slecht minimaal aangetast,
de grootste werking vindt plaats bij de bruine phaeomelanine die bijna volledig reduceert. De pigment reductie is bij de snavel en pootjes
nauwelijks waarneembaar. Bij de Amerikaanse sijzen is er uiterlijk
weinig kleurverschil met de wildvorm, daardoor wordt deze mutant
vaak niet als zijnde Agaat herkend. Vaak leidt dit tot misverstanden
bij de naamgeving. De wijze van vererven is geslachtsgebonden en
recessief.
Het symbool voor deze mutatie is, inoag
Z ino+ / Z ino+ = Wildvorm man
Z inoag / Z inoag = Agaat man
Z ino+ / Z inoag = Wildvorm/agaat man
Z ino+ / W
= Wildvorm pop
Z inoag / W
= Agaat pop
Agaat x Agaat
100% Agaat
Wildvorm x Agaat
50% Wildvorm/agaat mannen
50% Wildvorm poppen
Agaat x Wildvorm
50% Wildvorm/agaat mannen
50% Agaat poppen
Wildvorm/agaat x Agaat
25% Wildvorm/agaat mannen
25% Agaat mannen
25% Wildvorm poppen
25% Agaat poppen
Wildvorm/agaat x Wildvorm
25% Wildvorm mannen
25% Wildvorm/agaat mannen
25% Wildvorm poppen
25% Agaat poppen

Zino+

Zino+ Zinoag

Zino+

Zinoag

W

Zinoag

W

Zinoag Zinoag

Z ino+ / Z inoag = 25% Wildvorm/agaat mannen
Z inoag / Z inoag = 25% Agaat mannen
Z ino+ / W

= 25% Wildvorm poppen

Z inoag / W

= 25% Agaat poppen

Zinoag W

Pastel (geslachtsgebonden)
De Pastel is een mutatie die middels een kwantitatieve reductie de
melanine aantast. Deze is ook van invloed op de snavel en poot kleur.
De pastelfactor vererft geslachtsgebonden en is recessief tegenover
zijn wildvorm, zoals gebruikelijk bij deze wijze van vererving kunnen
poppen voor dergelijke mutatie nooit split zijn. De pastelmutatie is
door zijn werking en grote gelijkenis met zijn tegenpool de Dominant
Pastel EF vaak niet direct als zodanig te herkennen. Beide mutaties laten een reductie van de eumelanine zien, deze grote uiterlijk
gelijkenis is er de oorzaak van dat deze beide mutaties onderling
vaak verwisseld worden. Vele vogels die geclassificeerd worden als
geslachtsgebonden Pastel, en als zodanig door het leven te gaan, blijken bij nader inzien EF Dominant Pastelen te zijn. Bij twijfel kunnen
alleen proefparingen uitsluitsel geven. Zelden wordt deze mutatie
gezien in combinatie met de wildvorm als Groenpastel, het meest
komt deze mutatie voor in combinatie met de bruinfactor als zijnde
Bruinpastel.
Het symbool voor de geslachtsgebonden Pastelfactor is pa
Z pa+ / Z pa+ = Wildvorm man
Z pa+ / W = Wildvorm pop
Z pa / Z pa = Pastel man
Z pa+ / Z pa = Wildvorm/pastel man
Z pa / W
= Pastel pop
Pastel x Pastel
100% Pastel
Wildvorm x Pastel
50% Wildvorm/pastel mannen
50% Wildvorm poppen
Pastel x Wildvorm
50% Wildvorm/pastel mannen
50% Pastel poppen

Dominant Pastel
De Dominantpastel mutatie is een, zoals de naam al aangeeft, dominant verervende mutatie die gelegen is op een autosomaal chromosoom en kan in enkele vorm (EF) of in dubbele vorm als (DF)
voorkomen. Deze mutatie is het eerst voorgekomen bij de Elzensijs
(Spinus spinus) en later ingekweekt bij o.a. de Kapoetsensijs en de
Magellaansijs, via deze soorten is deze factor later ook ingebracht bij
de kanaries waar hij nu in enkelvoudige vorm (EF) bekend is onder de
kleurbenaming Jaspis.
Het symbool is voor deze mutant is P.
P+ / P+ = Wildvorm.
P+ / P = Dominantpastel EF
P / P = Dominantpastel DF
Wildvorm x Dominantpastel DF
100% Dominantpastel EF
Dominantpastel DF x Wildvorm
100% Dominantpastel EF
Wildvorm x Dominantpastel EF
50% Wildvorm
50% Dominantpastel EF
Dominantpastel EF x Wildvorm
50% Wildvorm
50% Dominantpastel EF
Dominantpastel EF x Dominantpastel EF
50% Dominantpastel EF
25% Dominantpastel DF
25% Wildvorm
Dominantpastel EF x Dominantpastel DF
50% Dominantpastel EF
50% Dominantpastel DF
Dominantpastel DF x Dominantpastel DF
100% Dominantpastel DF

P+

P+

P

P+

P+

P

P

P+

P+ / P = 100% Dominantpastel EF

P

P

P+

P

Topaas
De Topaas mutatie heeft een recessieve vererving en is gelegen op
een autosomaal chromosoom. Bij de Kleurkanaries zijn de Topaas
en de Phaeo mutatie een multiple allelen van het ino gen (a). Deze
mutatie veroorzaakt een geconcentreerde ligging van het eumelanine rond de schacht van de veer. Hierdoor ontstaat een helderder
kleurbeeld. Verschillen in de oogkleur worden waargenomen. Welke
factoren hierbij in het geding zijn en daarbij een rol is nog niet geheel
duidelijk.
Het symbool voor de mutatie is atz.
a+ / a+ = wildvorm
a+ / atz = wildvorm/topaas
atz / atz = topaas
Wildvorm x Topaas
100% Wildvorm/Topaas
Topaas x Wildvorm
100% Wildvorm/Topaas
Wildvorm/Topaas x Topaas
50% Wildvorm/Topaas
50% Topaas
Topaas x Wildvorm/Topaas
50% Wildvorm/Topaas
50% Topaas
Wildvorm/Topaas x Wildvorm/Topaas
25% Wildvorm
50% Wildvorm/Topaas
25% Topaas
Topaas x Topaas
100% Topaas

a+

a+

atz

a+

atz

atz

atz

atz

a+ / atz = Wildvorm/topaas

atz / atz = Topaas

atz

atz

atz

atz

Ino
Bij de lutino Magellaansijs betreft het een mutatie die spontaan bij
een stam wildkleurige Magellaansijzen is opgetreden. De benaming
Lutino die men voor deze mutant gebruikt is een kleurbenaming voor
een gele vogel die nagenoeg pigmentloos is met rode ogen. Aan deze
beschrijving voldoet de Lutino Magellaansijs volledig. De werking van
deze ino mutatie verhindert dat er pigment wordt gevormd, dit in
combinatie met de gele carotinoide, die al aanwezig was, bepalen het
fenotype van deze vogel. Genotypisch is alleen de ino mutatie verantwoordelijk voor het ontstaan van deze kleur. De juiste benaming
voor deze mutatie is de Ino Magellaansijs. Deze mutatie zou zoals de
andere mutaties van het tyrosinase negatief type gerelateerd zijn aan
het a-locus welke alle staan voor een autosomaal verervend albinisme. Omdat over de werking ten opzichte van deze ander mutaties
gelegen op het a-locus niets bekend is kan aan deze mutant nu nog
geen symbool toegekend worden, daarvoor zijn verdere onderzoeken en proefparingen nodig. Tot het zover is kunnen we het * teken
gebruiken, wat overigens geen bezwaar is, omdat uit verschillende
paringen al wel gebleken is, hoe deze mutatie vererft.
Deze mutatie vererft autosomaal en is recessief.
Lutino x Lutino
100% Lutino
Wildvorm x Lutino
100% Wildvorm/Lutino
Lutino x Wildvorm
100% Wildvorm/Lutino
Wildvorm/lutino x Wildvorm
50% Wildvorm
50% Wildvorm/Lutino
Wildvorm/lutino x Wildvorm/lutino
25% Wildvorm
50% Wildvorm/lutino
25% Lutino

Ivoor
De Ivoorfactor zou ontstaan zijn bij de Magellaansijs en van daaruit bij de diverse andere sijzen soorten zijn ingebracht. Deze factor
veroorzaakt een gedeeltelijke reductie van de carotinodekleur, het
pigment wordt niet aangetast. De ivoorfactor is recessief tegenover
de wildvorm en is gelegen op het geslachtschromosoom. Zoals bij
alle geslachtsgebonden factoren kunnen poppen voor deze factoren
nooit split zijn.
Het symbool voor deze mutatie is iv.
Z iv+ / Z iv+ = Wildvorm man
Z iv+ / W = Wildvorm pop
Z iv+ / Z iv = Wildvorm/Ivoor man
Z iv / Z iv = Ivoor man
Z iv / W = Ivoor pop
Ivoor x Ivoor
100% Ivoor
Ivoor x Wildvorm
50% Wildvorm/Ivoor mannen
50% Ivoor poppen
Wildvorm x Ivoor
50% Wildvorm/Ivoor mannen
50% Wildvorm poppen
Wildvorm/Ivoor x Wildvorm
25% Wildvorm mannen
25% Wildvorm/ivoor mannen
25% Ivoor poppen
25% Wildkleur poppen
Wildvorm/Ivoor x Ivoor
25% Ivoor mannen
25% Wildvorm/Ivoor mannen
25% Ivoor poppen
25% Wildvorm poppen

Z iv

Z iv Z iv+

Z iv

Z iv W

Z iv+

Z iv Z iv+

Z iv / Z iv+ = Wildvorm/ivoor mannen

Z iv / W = Ivoor poppen

W

Z iv W

