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Atlarda akıtma, 
seki ve donlar
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AKITMALAR Alında kartopu Alında yıldız

Alında ay Alında yürek

Alında beyaz benekli Alnı çilli beyaz

Alında akıtma Alında kama

Tam akıtma Yarım akıtma

Kesik akıtma Ağzı kilitli akıtma

Karışık akıtma Burun ucu abraş

Çilli Akıtma Yüzü güzel

Alında kartopu- 
burun ucu abraş

Alnı benekli beyaz-
burun ucu abraş
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SEKİLER 

DONLAR

Arkada seki eseri Önde seki eseri

Dişli çizme 
seki

Düzensiz 
yüksek

çizme seki

Benekli tam
 seki

Yarı seki Tam seki Yüksek seki

Çizme seki Yüksek çizme 
seki

Benekli 
yüksek

çizme seki
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(ee/Aa)

Altın Palomino 
(beyaz yeleli ve beyaz 

kuyruklu bir at) 
(ee/AA/CRcr) 

(ee/aa/Dd)

(ee/Aa/Gg) (ee/aa/GG) (ee/AtA+/GG)

(ee/aa/Rr)

İsabella (İzabel) 
Palomino 

(ee/A+A+/CRcr)

Çikolata Palomino 
(ee/AtAt/CRcr) 

(ee/AA) 1. (ee/AtAt)

Al iki baz renkten birisidir. Atlar ya yağız ya da al renklidir. Al (ee) ile 

gösterilir. (Ee) ya da (EE) gösteren bir at al renkli olamaz. Kırmızı unsur, 

atın baz renginin ne olduğunun teyit edilmesinde genetik dizinde en 

başta gelir. 

Krem (CR) kırmızı ve siyah pigmentleri etkileyen bir seyrelticidir. (CR)’nin bir kopyası al rengi Palomino’ya dönüştürür. Al gibi Palomino’nun da aynı 

şekilde (teorik olarak) Aguti alelleri tarafından kontrol edilen çeşitli varyasyonları bulunmaktadır. 

Boz geni (DD)-(Dd) ana gövdenin rengini açan ve çizgilerle birlikte daha 

koyu noktalar bırakan temel bir seyrelticidir. Görülmesi için sâdece bir tâne 

gerekmektedir. En açık olanı “kayısı boz” olarak adlandırılan boz donun 

birçok değişik tonu bulunmaktadır. Boz, diğer bütün değiştiricileri maskeler. 

Burada, “sinekli kır”dan beyaza çok yakın olmak üzere kır örnekleri görülmektedir. İhtimaller sınırsızdır. (Gg)’ye sâhip olan atların (GG)’ye sâhip olanlara oranla yelelerindeki pigmentleri daha hızlı bir biçimde kaybettiklerini iddia eden bir teori 

bulunmaktadır. Atların çoğunluğu tüy döktükleri her seferde pigmentlerini kaybederler. Bâzılarının donlarının kıra dönüşmesi yıllar alır, bâzılarıysa 5 yaşına gelmeden ya da daha erken kırlaşır.

Demir kırı geni (RR)-(Rr) atın yüzünde ve bacaklarında daha koyu ve 

ana gövdesinde beyaz tüyler bırakan bir birleşimdir. “Demir kırı” bütün 

diğer değiştiricileri maskeler. Homozigot “demir kırı”nın, Overo Ölümcül 

Beyaz Sendromu gibi tehlikeli olduğunu gösteren veriler bulunmaktadır. 

Sendrom, genetik bozukluk nedeniyle ortaya çıkan ölümcül bir hastalıktır 

ve donu beyaz lekeli bir at cinsi olan Overolarda görülür.

Bâzen al renkli atlar kızıl kahverengi olarak adlandırılır. Bunlar aynı baz 

renginin değişik bir varyasyonu olarak çoğunlukla daha al bir renge sâhip, 

yeleleri ve kuyrukları da daha açık renkli atlardır. 

Burada “demir kırı”na daha fazla beyaz tüyün karıştığı, bunun da ata 

donuk bir görünüm verdiği görülebilir. 

Her ne kadar 1. ve 2. at birbirinden tamâmen ayrı bir renge sâhip gibi 

duruyorsa da aslında ikisi de al renklidir. Hâlâ (ee)’dirler. Zaman zaman yağıza 

yakın olan bu renk tonuna neyin sebep olduğu üzerinde çok konuşulmuştur. 

Bâzıları doru rengini belirleyen Aguti geninin bunu da belirlediğini 

söylemektedir.

AL
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(ee/AtA/GG) (e/A+a/Gg)

Külrengi Palomino 
(ee/AA/CRcr/STYsty)

Cremello 
(ee/--/CRCR)

Altın şampanya 
(ee/AA/CHch)

(ee/Aa/ff) (ee/AtAt/ff)2. ee/AtAt

Burada “demir kırı”nın nasıl ekstrem olabileceği ve aynı zamanda gövdede 

daha koyu, yanık noktaların oluşabildiği görülmektedir. 

Kır (G), bütün renkleri ve değiştiricileri etkiler. Birçok şekilde gösterilebilir. Burada, genel olarak alaca kır ya da gül kırı olarak olarak adlandırılan atlar 

görülmektedir. Doru ve al atların ikisi de bu daha al varyantı göstereceklerdir. Kır geninin etki etmesi için sâdece bir dominant kopya gerekir. Kır atların renkleri 

yaşlandıkça açılmaya meyillidir. 

Külrengi geni, siyah pigmentin atın rengini kapamasına yol açar, sıklıkla 

beneklidir. Çoğunlukla omurgadan başlar ve aşağı doğru gider. (STY) 

ile belirtilir. 

İkinci bir krem geninin eklenmesi Palomino’yu cremello rengine 

dönüştürür. Cremellolar çoğunlukla mâvi gözlüdür ve pembe don rengine 

sâhiptirler. O kadar açık renklidirler ki saf beyaz gibi görünürler, ancak 

yeleleri ve kuyrukları her zaman gövdelerinden daha açık renklidir. 

Atın rengini açmak ve tenini ve göz rengini değiştirmek için tek bir 

şampanya geni (CH) gereklidir. Şampanya rengi atlar, alacalı pembe/mor 

dona ve açık al ya da altın rengi gözlere sâhiptirler. Donun ne kadar açık 

ya da koyu olacağı baz rengine göre değişir. 

Flaxen sâdece kırmızı pigmente etki eden bir gendir, (ff) sembolü ile belirtilir. Flaxen’i neyin oluşturduğu hakkında bâzı görüşler vardır, ancak basitçe 

anlatmak gerekirse (ff)’ye sâhip olunduğunda Flaxen gösterilir ve (FF) ya da (Ff) olduğunda ise çekiniktir. Flaxen sarıdan, gümüşî beyaza kadar herhangi bir 

renk tonu olabilir ve bâzı durumlarda yele ve kuyruğun sâdece bâzı bölümleri etkilenir. Böylelikle genetik dizimin bir örneği (ee/--/ff) olacaktır. Flaxen al 

renginin bütün tonlarını etkileyecektir.
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Yağız (EE) ya da (Ee) 

YA
ĞI

Z 

Yağız gümüş 
(E_/ZZ) ya da (Zz)

Dumanlı yağız (CRcr) 

Mâvi demir kırı 
(RR) ya da (Rr) 

Mâvi demir kırı 2 Mâvi demir kırı 3

Kuzgunî yağız 
(ya da kara) 

Gümüş benekli 

Dumanlı yağız 2 Dumanlı yağız 3

Soluk yağız

Açık gümüş benekli

Benekli kır 2 Benekli kır 3 Beyaz kır

Yağız, at donlarında iki baz renkten birisidir. Bütün renkler yağız ya da al 

(EE, Ee ya da ee) ile başlar. Yağız (E) al (e) üzerinde dominanttır. Al ya da 

kahverengi pigment gerçek yağız atlarda ya çok az vardır ya da hiç yoktur. 

Gümüş sâdece siyah pigmenti etkiler. Yele ve kuyruğu beyaz, gümüş ya da 

hatta sarıya dönüştürür. Ayrıca gövdenin rengini de açabilir ve beneklerle 

kaplayabilir. (Z) ile gösterilmektedir ve rengi etkilemesi için sâdece tek bir 

dominant alel gerekmektedir. 

“Dumanlı yağız” at en açık hâlinde kahverengi görünebilir. 

Bâzı atlar “kuzgunî yağız” ya da “mâvi yağız” olarak adlandırılır, çünkü mâvi ya 

da mor parıltılara sâhiptirler. Etrafındaki renkleri yansıtma eğilimindedirler. 

Siyah pigmenti çikolata kahverengine dönüştürerek yelenin rengini oldukça açabilir, (Ee/aa/Zz) olabilirler. Yağız atlar hiçbir zaman dominant Aguti (AA, AtAt, A+A+) 

genine sâhip değildir. 

Tek bir krem geninin yağız atlar üzerinde çok az etkisi vardır. “Dumanlı yağız” şöyle bir genetik dizilime sâhiptir: (EE/aa/Crcr) ya da (Ee/aa/Crcr).

“Demir kırı” (R) etkisini göstermesi için sadece bir dominant alel gerekir. “Demir kırı” baz renk ile beyaz tüylerin karışmasına yol açar. Uzantılar her zaman siyah olarak kalacaktır. Yukarıda “demir kırı”nın üç değişik tonu görülmektedir. 

Yağız bir at üzerinde olduğunda “mâvi demir kırı” denilmektedir. Muhtemel genetik dizilimleri (Ee/aa/Rr, EE/aa/Rr)’dir. Ayrıca (RR) de mümkündür. 

Kışın tüyleri döküldüğünde ya da yazın güneşin altında korumasız 

kaldıklarında yağız donlu atların kıl renkleri solabilir.
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Dumanlı krem (CRCR)

Çelik kır (Gg) ya da (GG) 

Klasik şampanya 
(CHch) ya da (CHCH)

Benekli kır 

Açık yağız

Gümüş benekli 
(çok seyrelmiş)

Doru

Grullo/Grulla 
(DD) ya da (Dd)

Bâzı zamanlarda yağız bir atın rengi solarak çikolata ya da kahverengiye 

dönebilir.

Gümüş benekliler için gen diziminin bir örneği.

İki (CR) alellerine sâhip “dumanlı yağız” bir at, “dumanlı krem” hâline 

gelir. İki (CR) genine sâhip olduğunda genellikle gözleri mâvi olur.

Kır (G) geninin diğer renkleri maskelemesi için sâdece bir dominant alel gerekmektedir. Yukarıda gösterilenler, kırın “çelik kır”dan “benekli kır”a ve neredeyse “kır 

beyaz”a  kadar çeşitli değişik temsilleridir. Kır atların renkleri ömürleri boyunca açılmaya meyillidir. 

Yağız donun en çok rastlanan değiştiricisi, yağızı doruya dönüştüren Aguti’dir. 

Doru gerçek bir baz renk değildir, ancak kendisine âit bir alt renk listesi 

bulunmaktadır. (A), (At) ya da (A+) ile gösterilmektedir. 

Grullo (Grew-yo, Grew-ya) “yağız boz”, “zeytin boz”, “eflâtun boz” 

olarak da bilinir. Gümüşten barut rengine, bâzen de onun daha açık 

bir tonuna kadar birçok şekilde olabilir.

Şampanya  geninin (CH) görünür olması için sâdece bir kopya gerekir. 

Atın gözleri açık kahverengi ya da altın renginde olur ve donu daha 

açık renklidir. Siyah üzerinde “klasik şampanya” olarak isimlendirilir. 
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DO
RU

 

(Ee/AA)

(Ee/AA/ZZ) 

(Ee/A+A+/CRcr) 

(Ee/AA)

(Ee/AA/Zz) 

(Ee/AtAt/CRcr) 

(Ee/A+A+)

(Ee/Ata/ZZ)

(Ee/AA/STYSTY/CRcr)

Doru, Aguti geni ile modifiye edilmiş bir yağızdır. (EE) ya da (Ee) olabilir, 

ancak her zaman sonunda (Aa) ya da (AA) bulunur. Aguti’nin birçok 

varyasyonu bulunmaktadır. 

Gümüş (Z) sâdece siyah pigmenti etkiler. Siyah, yeleyi ve kuyruğu, gümüş renginin farklı tonlarına dönüştürür. Ayrıca atın gövdesinin rengini de açar ve donda beneklere sebep olabilir. Bu yüzden gümüş atlar sıklıkla “gümüş benekli doru” ya da “gümüş 

benekli yağız” olarak adlandırılır. Yukarıda birçok varyasyon arasından seçilmiş üç örnek görülmektedir. 

Krem geninin bir kopyası alı Palomino’ya, yağızı “dumanlı yağız”a ve doruyu güderi rengine dönüştürür. Aguti baz geni tarafından belirlenen ve külrengi (STY) tarafından örtülen değişik tonlar vardır. Bâzı güderi rengi atlar, doru atlarla karıştırılabilirler, 

çünkü renkleri çok koyudur. 

Yukarıdaki örnekler doru bir atın tüylerinin nasıl kıra dönüşebildiğini göstermektedir. Kır, diğer bütün değiştiriciler üzerinde baskındır. Kır kendisini her zaman tahmin edilebilir bir şekilde göstermeyecek ve her seferinde değişik bir tona evrilecektir. 

Örneğin, gözlerinin etrâfı ve burnu kır olan ve kıra dönüşeceği söylenilen al donlu bir tayın iki yıl gibi bir süreden sonra vücûdu kırlaştıktan sonra kıl uçları siyaha dönüşebilir ve arka ayaklarında Overo Sprout (gövdesi beyaz lekeli atlara verilen bir 

isim)’lardaki gibi beyaz yerler oluşabilir. 

“Kan rengi doru”, dorular arasında en çok beğenilen tonlardan biridir. Bu 

rengin nasıl oluştuğu hâlâ gizemini korumaktadır. 

“Yabanî doru” (A+) ile gösterilir. Daha açık bir tona sâhiptir; dorunun 

daha ilkel bir formudur ve uçlarda neredeyse siyah pigment yoktur. 
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(Ee/AtAt)

(Ee/AA/DD)

(Ee/Aa/CRCR)

(Ee/AA/STYsty)

(Ee/Aa/CHch)

(Ee/AA/Rr) 

(Ee/AA/PP)

(Ee/AA/CRcr)

(Ee/AA/Pp/Rr)

“Siyah doru”, bir başka adıyla “fok kahverengisi”, (At) ile gösterilir. “Siyah 

doru”, “isli (ya da külrengi) doru”dan farklıdır. Siyah pigment ya standarttır 

ya da “yabanî doru”da olduğu gibi etkisini tamâmen kaybetmiş değildir. 

Boz geni (D) bir değiştiricidir ve açığa çıkması için sâdece bir dominant 

kopya gereklidir. Atın yelesinin rengini açar ve sırtında, bacaklarında ve 

omuzlarında birer çizgi oluşturur.

İki adet krem geni güderi rengini Perlino’ya dönüştürür. Tüylerin rengini 

neredeyse beyaz, ten rengini pembe ve gözleri mâvi olacak şekilde açar. 

Yele ve kuyruk, gövdeden daha koyu bir renk olacaktır. Bâzı durumlarda 

neredeyse turuncu kırmızı olur. 

“İsli (külrengi) doru” (STY) ile modifiye edilmiş dorudur. Siyah pigment 

baştan aşağı doğru azalır ve değişik oranlarda koyu renk benekleri vardır. 

Yukarıda gösterilen “klasik şampanya”dır, etkisini göstermesi için sâdece 

bir kopya yeterlidir. Şampanya rengi atların kahverengi gözleri ve pembe 

benekli derileri vardır.

Bir atın gövdesine beyaz tüyler eklemek için sâdece bir dominant kopya gereklidir. Yukarıda iki varyasyonu gösterilen “demir kırı” rengini alma durumu küçük bir 

oranda gerçekleşebilir. Atın gövdesi tamâmen beyaz da olabilir. Uçlar ise daha yoğun renkte kalma eğilimindedir. 

Pangare, (PP) ile gösterilen bir değiştiricidir. Pangare üç rengi de 

etkileyerek atın gövdesinin alt kısımlarının rengini açar. 

Bu at güderi rengindedir. Dorunun üzerinde etki eden bir tek krem geni 

ile oluşmuştur. 

Overo Sprout 
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Çizelge 1. Kısrak ve aygırın homozigot yağız 
olması durumunda tayların donu.

Çizelge 2. Kısrağın homozigot yağız, aygırın 
homozigot al olması durumunda tayların donu.

Çizelge 3. Kısrağın homozigot al, aygırın homozi-
got yağız olması durumunda tayların donu.

Çizelge 4. Kısrağın heterozigot yağız, aygırın 
homozigot al olması durumunda tayların donu.

Çizelge 5. Kısrağın ve aygırın heterozigot yağız 
olması durumunda tayların donu.

Ebeveyn
Alel

E

E

E

EE (Homozigot yağız)

EE (Homozigot yağız)

E

EE (Homozigot yağız)

EE (Homozigot yağız)

Homozigot yağız aygır (EE)

Homozigot
yağız kısrak

(EE)

Ebeveyn
Alel

E

E

e

Ee (Heterozigot yağız)

Ee (Heterozigot yağız)

e

Ee (Heterozigot yağız)

Ee (Heterozigot yağız)

Homozigot al aygır (ee)

Homozigot
yağız kısrak

(EE)

Ebeveyn
Alel

e

e

E

Ee (Heterozigot yağız)

Ee (Heterozigot yağız)

E

Ee (Heterozigot yağız)

Ee (Heterozigot yağız)

Homozigot yağız aygır (EE)

Homozigot
al kısrak

(ee)

Ebeveyn
Alel

E

e

e

Ee (Heterozigot yağız)

ee (Homozigot al)

e

Ee (Heterozigot yağız)

ee (Homozigot al)

Homozigot al aygır (ee)

Heterozigot
yağız kısrak

(Ee)

Ebeveyn
Alel

E

e

E

EE (Homozigot yağız)

Ee (Heterozigot yağız)

e

Ee (Heterozigot yağız)

ee (Homozigot al)

Heterozigot yağız aygır (Ee)

Heterozigot
yağız kısrak

(Ee)
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BASKINLIK

DON ÇEŞİTLERİ
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