Shetlandpony’s en hun kleuren
Zwart: Een zwarte pony is geheel zwart van kleur, zowel lichaam als manen en staart. Een zwart veulen heeft
tenminste 1 zwarte ouder of 2 bruine ouders.
Bruin: Bij een bruine pony is het hoofd en het lichaam bruin van kleur, dit kan verschillen van lichtbruin tot
zwartbruin. De benen, manen en staart zijn bij een bruine pony altijd zwart van kleur, vaak zijn de oorpunten ook
zwart. Bruine veulens hebben tenminste 1 bruine ouder.
Vos: Een vos is een rood gekleurde pony waarbij de manen en staart dezelfde kleur of een lichtere kleur hebben. De
kleur kan verschillen van zeer licht tot heel donker. Bij een vosveulen is elke combinatie van ouders mogelijk.

1x Verdunning:
zwart → smokey
bruin → valk
vos → palomino
Deze factor verdund de basiskleur, smokey is moeilijk te zien, bij valk wordt vachtkleur lichter, manen staart en
benen blijven zwart, bij een palomino zijn de manen en staart licht tot wit. Ze hebben tenminste 1 ouder met een
verdunningsfactor.

2x Verdunning:
zwart → zilversmokey
bruin → perlino
vos → cremello
Deze verdunningen hebben allen blauwe ogen en een roze huid. Ze zijn bijna wit, een zilversmokey vaak iets grijzig,
een perlino heeft vaak wat donkerder manen staart en benen, bij een cremello zijn de manen en staart wit. Beide
ouders moeten een verdunningsfactor hebben.

Zilversmokeybont als veulen

en als jaarling

cremello

Schimmel, veranderlijk:
De veulens worden geboren in de basiskleuren en veranderen in de loop der jaren
tot wit. Veulens moeten altijd 1 schimmel-ouder hebben.

Roan:
De roankleur is direct bij de geboorte zichtbaar, het hoofd en de benen hebben altijd
de basiskleur, ook de manen en staart blijven donker. Ook roanveulens moeten
minimaal 1 roan-ouder hebben.

Platenbont:
Bonte shetlanders hebben witte vlekken, de hoeveelheden wit kan erg verschillen van bijna helemaal gekleurde
pony’s met een enkel vlekje tot een bijna helemaal witte pony met alleen een gekleurd hoofd. Een bont veulen moet
tenminste 1 bonte ouder hebben.

Wildkleur:
Door de wildkleur wordt de basiskleur van de pony lichter en de pony heeft een aalstreep en soms andere
“primitieve aftekeningen”. Bij de wildkleur moet tenminste 1 van de ouders de wildkleur hebben.

Zilverappel:
Deze zeldzame kleur verdunt alleen het zwarte pigment en heeft geen invloed op de
voskleur. Bij een zwarte zal de gehele pony lichter kleuren. De manen en staart
krijgen vaak een zilvergrijze of witte kleur. Bij een bruine zal de grootste
kleurverandering op de zwarte benen, manen en staart zijn. Vaak komt er een
appeling op de vacht voor. Opvallend is ook dat pony’s met deze kleur lichte
wimpers en tastharen hebben. Bij een zilverappel moet één van de ouders het gen
hebben. Bij een vos heeft het geen invloed, maar een vos kan de zilverappelfactor
wel van ouders hebben meegekregen en hem dus ook ongezien doorgeven.
Mushroom:
De mushroomfactor heeft alleen effect op de voskleur. De vachtkleur varieert van een
bleke koffiemelkkleur tot een leverachtige kleur. De manen en staart zijn vaak lichter
dan de vachtkleur. Opvallend is dat de kleur geen spoor van rood vertoont wat de vos
zo kenmerkend maakt. Het mushroomgen is een recessief gen, dus een veulen moet
het gen van beide ouders meekrijgen.
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