Saffraankleurige cavia’s
De saffraankleur is ontstaan in Engeland uit een
combinatie van de twee kleuren goud roodoog en
crème donkeroog. De eerste saffraan gekleurde
cavia’s werden geboren bij Dan Higgens, destijds een
bekende keurmeester en fokker van de goud roodoog
gladhaar cavia. Tot zijn verrassing bleek de kleur
stabiel te zijn en bovendien ook nog eens fokzuiver.
Tekst en foto’s: Anneke Vermeulen
Goud is een van de twee kleuren die gebruikt is voor de saffraan kleur.

Een moeilijk te beschrijven kleur
In Nederland heeft vooral Heleen Hamer uit Twello zich
voor deze kleurslag ingezet en de erkenning in Nederland
behaald. Jammer dat deze mooie kleur nu verdrongen
is door de ‘nieuwe’ kleuren die nu in de mode zijn. De
saffraankleur is blijkbaar moeilijk te beschrijven zo staat
er in de Engelse standaard
‘medium zandkleurig’ en
beschrijft de English Language Dictionary de kleur
als die van de aarde. De
EE-standaard heeft het over
‘ochre’ wat oker betekend en
in een latere uitgave wordt de
kleur omschreven als warm
goudgeel.
Nederland heeft in haar
standaard staan dat de kleur
goudgeel moet zijn zonder
vlekken of strepen in de
beharing. De kleur moet wel
Crème roodoog is een hele lichte variant en wordt ook

van de top tot de basis hetzelfde zijn. Ook de buikbeharing
is hetzelfde, maar soms iets matter van kleur. De kleur
van jonge dieren is altijd wat donkerder en zal spoedig
de mooie goudgele kleur laten zien als ze ouder worden.
Toch zijn er soms wat kleurverschillen te zien zoals we
ook kennen bij zowel de crème als de goudkleur. Het beste
is de middenkleur, die wel egaal moet zijn en goed moet
doorlopen naar de basis. De snorharen zijn goudgeel en de
ogen zijn helder rood van kleur. Let op de oogkleur zodat
er geen lichte kringen of vlekken te zien zijn. De oren en
voetzolen zijn vleeskleurig en behoeven geen pigment te
laten zien. De nagels zijn ook hoornkleurig.

Een gemakkelijk te fokken kleur
De saffraankleur wordt vaak als een lichte goudkleur
geshowd. Saffraan heeft toch een andere kleur die duidelijk herkenbaar is. Ondanks dat het een verdunning is
van de goudkleur is er een bleke warme goudkleur te zien.
Door het blokbesluit voor de cavia’s en kleine knagers in
onze standaard is deze kleurslag erkend in alle caviarassen. De standaard voor de diverse rassen en de daarbij

wel citroen genoemd.

Engels gekruinde saffraan.

Amerikaans gekruinde saffraan gekleurde jongen.

Roan gekleurde saffraan.
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Ook in de rexbeharing komt de saffraankleur goed
uit.

Standaardfoto van de saffraan in de Nederlandse
standaard.

behorende fouten zijn gewoon van toepassing, naast die
van de saffraankleur. Deze caviakleur is gemakkelijk te
fokken. Bij het ouder worden laten ze meestal het juiste
formaat zien, waardoor het meer tijd kost om het juiste
type en bouw te bereiken. De koppen van deze kleurslag
zijn vooral bij de beren vaak wat lang, maar bij een juiste
selectie, of een juiste kruising is dit geen groot probleem
meer.

De kleur saffraan met de satijnbeharing geeft een
fraaie glans.

Tenslotte
Laten we deze mooie kleurslag die ook vaak voorkomt bij
de driekleur US-Teddy niet verloren laten gaan in Nederland. Hopelijk zien we ze in de gladharen ook weer terug
op de tentoonstellingen. Bij een fokker in Engeland kreeg
ik de gelegenheid om wat mooie foto’s te nemen van de
saffraankleur in de verschillende rassen zodat ik u kan
informeren over deze fraaie kleur die u hier ziet.
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