
Een niet alledaags voorkomende bontvorm. De-

ze mutatie wordt ook wel progressief bont ge-

noemd. Deze naamgeving is dan ook logisch om-

dat een mottie meestal uit het nest komt als een

normale vogel en pas na de eerste rui meer en

meer bonte veren krjgt. T~pisch voor deze mu-

tant is dat het borrtpratr-oon met de jaren groter

en groter wordt om dan te eindigen in een vogel

die volledig wit of geel is.

Door de jaren heen hebben we kunnen vaststel-

len dat dit bontpatroon ook bj andere vogel-

soorten voorkomt.

Het probleem bj deze mutatie is dat men in ver-

band met de overerving niet zo maar kan stellen

dat ze dominant) recessief of geslachtsgebonden

vererft. Het totaal plaa~e past dus niet in de ta-

bellen van Mende!.

Dit is ook de reden dat sommige kwekers deze

mutant) en dat is het) niet aux serieux nemen en

allerlei wilde verklaringen de wereld insturen in

verband met de overerving.

Is er een relatie met de door ons gekende bont-

vormen zoals dominant bont en recessief bont?



Geljklopend met de andere bontvormen is dat het aanwezige eume-

lanine verspreid in het verenveld ook wordt aangetast. Het verschil

tussen mottie en de andere bontvormen is o.a. dat de vogels in de

andere bontvormen zo geboren worden) ze hebben dus hun bontpa-

troon al van bj de geboorte. Dit is bj mottie niet het geval.

E>j recessief bonte hebben we dan ook nog dat de recessieve

bonttador het geslachtsonderscheid aantast) de blauwe neusdop

verdwjnt hier bj de man. Dit hebben we niet kunnen vaststellen bj

de mottie.

Aan de Harvard Universiteit in Massachusetts) Nieuw-Engeland

(USA) heett men een onderzoek gedaan op mottie kippen. Deze

kippen vertonen een progressief vorderend bontpatroon net als bj

de grasparkiet. Hun onderzoek toonde aan dat dit bontpatroon

wordt veroorzaakt door de vernietiging van pigmentcellen

(melanoc~ten) en vernietigingen in andere weefsels. Ze ontdekten

dat in de bloedbanen van mottie kuikens rnclanocqt specifieke auto-

antistoffen aanwezig waren.dit vind men niet terug bj normale vo-

gels. Deze antistoffen breken de lichaamseigen pigmentcellen in de

huid at. Normaal is er een s~steem aanwezig die deze antistoffen

onschadeljk maakt maar door een onbekende reden gebeurd dit

niet bj mottie.

Onderzoekers legden een link naar vitiligo bj de mens. Eigen aan

vitiligo is dat de huid witte vlekken gaat vertonen en na verloop van

tjd gaan die vlekken zich meestal verder uitbreiden over het gehele

lichaam. Dit is ook het geval bj mottie.



E>j vitiligo zjn er aanwjzigingen dat verschillen-

de gemuteerde genen de oorzaak zjn. Het zou

hem gaan om + of 5 verschillende genen om vitili-

go te laten ontstaan. Wat ik zeker kan stellen is

dat vitiligo bj mensen erteljk is vermits zowel mjn

vader) ikzelf als mjn dochter dit hebben doorge-

geven aan elkaar. Opmerkeljk is dat het niet in

dezelfde graad is en dat het fenomeen pas zicht-

baar word tjdens de puberteit.

Men kan daaruit afleiden dat er een zelfde evo-

lutie is bj de mottie.

Deze vorm van overerven noemt men pol~genie.

Dit is dus dUideljk een multifactorieel overer-

vingspatroon waarbj de verschillende betrokken

genen verschillende overervingspatronen tonen.

Sommige genen zouden zich autosomaal reces-

sief gedragen en andere slechts actief worden

als andere bepaalde genen ook gemuteerd wor-

den.

Het zal nu voor iedereen wel dUideljk zjn dat

het bj deze mutatie zeer moeiijk is om kweekuit-

komsten te voorspellen. Wanneer men een mott-

le met een niet-mottle gaat verparen weet men

niet welke van de niet-mottle vogels drager zjn

van de mottie factor) er is niet zo iets als een

"split)).

We kunnen ons dan ook de vraag stellen of het

aangewezen is om mottie grasparkieten te gaan

kweken.



Doen we dit toch dan zal de kweek er van meer Ijken op een gokspel dan

een gerichte kweek. Wanneer men een kweekljn wil opzetten dan zal men

beperkt moeten bijven tot één bloedljn om de tactor enigszins onder con-

trole te kunnen houden .

.E:>ljttde vraag is mottie een mutatie. Het antwoord isja) maar met multitac-

toriële kenmerken. Men is er wel zeker van dat bj deze mutant geen letale

tactor speelt maar ot de + ot 5 tactoren om een mottie te bekomen ook in-

vloed hebben op andere tactoren is een vraag die tot op heden onbeant-

woord bijtt.

Hopeijk heett dit artikel u wat meer inzicht gegeven over het tenomeen

mottle.
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