
Go∏´b ie

Mu ta cje nie stan dar do we
I) Ge ny roz ja Ênia jà ce upie rze nie:
a) gen roz cieƒ czo ne go ubar wie nia

(di lu te)
Jest to gen re ce syw ny sprz´ ̋ o ny

z p∏cià. Od po wia da on za od k∏a da nie
si´ pig men tu w ro snà cym pió rze w ilo -
Êci oko ∏o po ∏o w´ mniej szej w sto sun ku
do wyj Êcio wej bar wy. W wy ni ku ta kiej
mu ta cji otrzy mu je my pta ki o bar dzo
∏ad nym de li kat nym, ja snym ko lo rze.
Pta ki z ge nem di lu te mo˝ na po znaç
ju˝ w gnieê dzie - cha rak te ry zu jà si´
tym, ˝e sà po kry te bar dzo rzad kim i
kró ciut kim pusz kiem. Sym bol ge ne -
tycz ny (d//d).

Efek ty u po szcze gól nych od mian
barw nych przed sta wia jà si´ na st´ pu jà -
co:

- czer wo ny re ce syw ny -> ˝ó∏ ty re ce -
syw ny, 

- czer wo no  p∏o wy -> ˝ó∏ to  p∏o wy
- nie bie ski -> sre brzy sty: ta od mia na

cz´ sto my lo na jest z brà zo wym. 

Jak je od ró˝ niç? Oba pta ki na pierw -
szy rzut oka nie wie le si´ ró˝ nià - sà
ja sne. Jed nak wi daç, ˝e ko lor sre brzy -
ste go jest bar dziej czar ny. Lot ki
pierw sze go rz´ du sà moc no roz ja -
Ênio ne, ale wst´ ga ogo no wa ma in -
ten syw ny czar ny ko lor. U brà zo we go
do mi nu jà od cie nie brà zu. In nà ce chà
roz po znaw czà sà oczy. Brà zo we mie -
wa jà t´ czów k´ per ∏o wà, na to miast
sre brzy ste in ten syw nie po ma raƒ czo -
wo - czer wo nà.

- brà zo wy -> kha ki - fe no ty po wo

bar dzo po dob ny do ˝ó∏ to -p∏o we go.
Ró˝ ni si´ jed nak lot ka mi pierw sze go
rz´ du, któ re sà tej sa mej bar wy co po -
kry wy skrzy d∏o we oraz obec nà wst´ gà
ogo no wà. 

b) bla dy( dP//dP)
Jest re ce syw nym ge nem sprz´ ̋ o -

nym z p∏cià. Ust´ pu je rów nie˝ wo bec
ge nu di lu te, któ re go jest al le lem. He -
te ro zy go ta (dP/d) fe no ty po wo wy glà -
da jak (d/d). Gen ten od po wie dzial ny
jest za od k∏a da nie si´ pig men tu w ro -
snà cym pió rze w ilo Êci oko ∏o 1/4

Dzie dzi cze nie bar w 
upie rze nia go ∏´ bi cz. II

˚ó∏ty recesywny gdaƒski

wysokolotny (xd) (e//e).

Gil z∏oty – mutacja blady.

Mutacja khaki, izabelowaty (xd) (b//b).

Gdaƒski wysokolotny srebrzysty (xd/y) (C+).



mniej szej od wyj Êcio wej.
Mu ta cja ta naj cz´ Êciej jest spo ty ka -

na u go ∏´ bi ra sy gil (z∏o te ubar wie nie).
II) Ge ny po ciem nia jà ce bar w´

upie rze nia
a) roz pra sza jà cy (spre ad)
Jest to au to so mal ny do mi nu jà cy

gen. Od po wie dzial ny jest za luê niej -
sze (roz pro szo ne) od k∏a da nie si´ me -
la ni ny w ro snà cych pió rach. Luê no
u∏o ̋ o ny barw nik ab sor bu je wi´ cej
Êwia t∏a, co spra wia, ˝e wi dzi my ciem -
niej szy ko lor.

Od k∏a da nie si´ barw ni ka jest rów -
no mier ne w ca ∏ym cie le pta ka.
U nor mal nie ubar wio ne go pta ka
w ja Êniej szych miej scach na cie le
znaj du je si´ wi´ cej barw ni ka, któ ry
od bi ja Êwia t∏o. Gen roz pra sza jà cy
jak by ko piu je spo sób u∏o ̋ e nia me la -
ni ny ze wst´ gi ogo no wej na resz t´
cia ∏a. W ten spo sób otrzy mu je my
zmo dy fi ko wa ne ko lo ry:

- nie bie ski = czar ny; brà zo wy sta je
si´ jed no li cie brà zo wy (cze ko la do wy)

- p∏o wy = otrzy mu je my pta ka
o upie rze niu w ko lo rze ste ró wek pta -
ków p∏o wych.

b) przy dy mio ny
Jest to gen re ce syw ny au to so mal ny.

Pió ra ta kich pta ków sà ciem niej sze
od wyj Êcio we go ko lo ru pod sta wo we -
go, ale dzio by sà ja sne. Na koƒ cu
dzio ba cz´ sto wy st´ pu je czar na plam -
ka. Brak jest bia ∏ej pla my na ku prze
oraz bia ∏e go ob ra mo wa nia ze wn´trz -
nych ste ró wek, czym ró˝ ni si´ od ty pu

dzi kie go. Od mia na cz´ sto spo ty ka na
u go ∏´ bi ozdob nych z ja snym dzio -
bem. Naj cz´ Êciej po ja wia si´ u od -
mian nie bie skich i brà zo wych. Mo ̋ e
wy st´ po waç ra zem z for mà roz pro -
szo nà, wów czas ptak jest czar ny lub
jed no li cie brà zo wy z ˝ó∏ ta wym dzio -
bem. Sym bol ge ne tycz ny (sy),

c) gra fi to wy
Jest to gen au to so mal ny do mi nu jà -

cy. W fe no ty pie pta ka ob ja wia si´
w po sta ci ciem nych pla mek o nie rów -
nych brze gach i nie re gu lar nym roz -
miesz cze niu barw ni ka na po kry wach
skrzy d∏o wych. Mo ̋ e byç my lo ny z od -
mia nà ja sno na kra pia nà. Na le ̋ y pa -
mi´ taç, ˝e gen ten nie le ̋ y w tym sa -
mym lo cus, w któ rym ge ny od po wie -
dzial ne za ry su nek. Sym bol ge ne tycz -
ny (So).

d) „brud ny”
Za t´ mu ta cj´ od po wia da gen au -

to so mal ny do mi nu jà cy. Do syç po spo -
li cie wy st´ pu je u wszyst kich ras go ∏´ -
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Mutacja grafitowy (C+// C+) (So).

Przydymiony niebieski gdaƒski wysokolotny (C+)

(sy//sy).

Przydymiony niebieski z genem spread (czarny z

jasnym dziobem) (C+//S) (sy//sy).

Czarny (niebieski z genem spread) (C+//S). Mutacja „brudny” (przybrudzony) (C+) (Di).



bi. Fe no ty po wo ob ja wia si´ bar dzo
ciem nym brud no nie bie skim upie rze -
niem, o za cho wa nym ry sun ku. Cha -
rak te ry stycz na jest pra wie czar na
bar wa nóg u pta ków m∏o dych. Wraz z
osià gni´ ciem przez nie doj rza ∏o Êci
no gi sta ja si´ in ten syw nie czer wo ne.
Sym bol ge ne tycz ny (Di).

III) Po zo sta ∏e mu ta cje barw ne
a) in dy go (In)
Mu ta cja ta pierw szy raz zo sta ∏a

opi sa na przez M. Wen del la w 1936 r.
Wy st´ pu je u go ∏´ bi o nie bie skim
ubar wie niu. Gen ten mo dy fi ku je ko -
lor ry sun ku na tar czach skrzy de∏, któ -
ry z jed no li cie czar ne go sta je 
si´ ce gla sto czer wo ny. Wy st´ pu je
u wszyst kich od mian ry sun ku (C+,
CL,CD,CT). Na le ̋ y zwró ciç uwa g´
na wst´ g´ ogo no wà, któ ra przy bie ra
sta lo we za bar wie nie. U od mian CT
ca ∏e skrzy d∏a mo gà byç czer wo ne.

Pta ki nie bie skie z ge nem in dy go
oraz ge nem spre ad (roz pra sza jà cym)
ca ∏e sà ubar wio ne sta lo wo nie bie sko,
przy czym pió ra po kry wo we ma jà
ciem niej sze ob wód ki. Pta ki ta kie zwà
si´ an da lu zyj ski mi.

b) szpa ko wa ty 
Mu ta cja ta jest spo wo do wa na wy st´ -

po wa niem ge nu au to so mal ne go do mi -
nu jà ce go. Od po wie dzial ny jest on za od -
k∏a da nie barw ni ka tyl ko na koƒ ców kach
piór. Na sa da oraz po czàt ko wa cz´Êç sto -
si ny sà bia ∏e, resz ta pió ra w ko lo rze „sól
z pie przem”. Ta ki fe no typ do ty czy go ∏´ -
bi nie bie skich oraz brà zo wych i ich na -
kra pia nych od mian. For my he te ro zy go -
tycz ne ró˝ nià si´ od ho mo zy go tycz nych
ciem niej szym ubar wie niem. W przy pad -
ku go ∏´ bi czer wo no -p∏o wych pig ment
znaj du je si´ tyl ko przy sto si nie, na to -
miast ob wo do wa cz´Êç cho rà giew ki pió -
ra jest bia ∏a. Ptak ta ki spra wia wra ̋ e nie
pra wie bia ∏e go, szcze gól nie w for mie
ho mo zy go tycz nej.  Mu ta cja ta po spo li -
cie wy st´ pu je u pol skich sze ków, go ∏´ bi
pocz to wych, wie deƒ skich lot nych i nie -
miec kich wy sta wo wych. Sym bol ge ne -
tycz ny (G).

c) opal
- do mi nu jà cy opal
Jest to gen au to so mal ny, do mi nu jà -

cy. W for mie ho mo zy go tycz nej
(Od//Od) jest le tal ny. Za rod ki obar -
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Porównanie skoków u góry niebieski (C+) – skok czerwony, u do∏u „przybrudzony” (Di) – skok czarny.

Indygo (C+) (In).

Szpakowaty heterozygotyczny (C+//G).

Szpakowaty homozygotyczny (G//G).



czo ne tym ge nem za mie ra jà al bo w ja -
ju, al bo tu˝ po wy klu ciu. He te ro zy go ty
nie wy ka zu jà zwi´k szo nej za mie ral no -
Êci. Mo˝ na je ju˝ po znaç w gnieê dzie.
Po sia da jà d∏u gi, g´ sty pu szek. Mu ta cja
ta wy st´ pu je naj cz´ Êciej u pta ków o
nie bie skim lub nie bie skim na kra pia -
nym ubar wie niu. Cha rak te ry zu je si´
wy st´ po wa niem bia ∏ych pa sów na
skrzy d∏ach, oraz bla dà (roz my tà ) wst´ -
gà ogo no wà. Bia ∏e pa sy mo gà mieç ru -
da wà ob wód k´.

- re ce syw ny opal
Za t´ od mia n´ od po wia da re ce syw -

ny au to so mal ny gen. Wy st´ pu je naj -
cz´ Êciej w po ∏à cze niu z ge nem spre ad
(„roz pra sza jà cy”). Fe no ty po wo pta ki
sà pa ste lo wo  sre brzy ste, z ciem no ob -

ra mo wa ny mi kon tu ra mi piór. Mu ta -
cja po dob nie jak po przed nia jest
rzad ko spo ty ka na. Sym bol ge ne tycz -
ny (o).

IV) Al mond
Jest to bar dzo cie ka wa mu ta cja,

go ∏´ bie ta kie sà na zy wa ne przez ho -
dow ców ar le ki na mi. Od po wie dzial -
ny jest za jej wy st´ po wa nie do mi nu -
jà cy gen sprz´ ̋ o ny z p∏cià. Fe no ty -
po wo ob ja wia si´ roz ja Ênie niem ko -
lo ru pod sta wo we go - mo ̋ e staç si´
na wet bia ∏y. Na bia ∏ym tle roz ja Ênio -
nych piór wi docz ne sà mniej sze lub
wi´k sze wie lo kszta∏t ne pla my w ko -
lo rze sza ro  czer wo nym. Ma my wi´c
do czy nie nia z wy st´ po wa niem na

jed nym pió rze trzech barw – bia ∏ej,
sza rej/czar nej i czer wo nej wy wo ∏a -
nych dwo ma barw ni ka mi: eu me la ni -
nà i fe om la ni nà.

Pta ki ta kie ma jà ten den cje do
ciem nie nia wraz z wie kiem i mo gà
staç si´ na wet pra wie ca ∏e czar ne.
Naj po spo li ciej wy st´ pu je o rol le rów
orien tal nych. Sym bol ge ne tycz ny
(St).

V) Bia ∏y
Jest to gen au to so mal ny re ce syw ny.

Pta ki ta kie nie po sia da jà ˝ad ne go pig -
men tu w pió rach. Mu ta cja bar dzo po -
spo li ta u pra wie wszyst kich ras go ∏´ bi.
Bia ∏e go ∏´ bie pocz to we cha rak te ry zu jà
si´ czar ny mi ocza mi, oczy go ∏´ bi
ozdob nych mo gà mieç ró˝ ne ko lo ry -
na wet bia ∏e Dzie dzi czy si´ w spo sób
po Êred ni, czy li m∏o de z po ko le nia F1
nie sà po dob ne ani do swo je go bia ∏e go,
ani do barw ne go ro dzi ca. M∏o de ta kie
sà bia ∏e w barw ne plam ki. Sym bol (z).

Ist nie je rów nie˝ bia ∏a for ma al bi no -
tycz na, jest jed nak bar dzo rzad ka ze
wzgl´ du na swo jà re ce syw noÊç. Pta ki
ta kie ma jà ró ̋ o wo  czer wo ne oczy, ró -
˝o we sko ki, oraz wy two ry ro go we.

Tomasz Stenzel
Fot. autora
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Bia∏y recesywny (z//z).

Andaluzyjski (niebieski z genem indygo i genem spread).Almond zwany te˝ arlekinem.



Ho du j´ go ∏´ bie i wy sta wiam je na wy sta wach. Tam
cz´ sto do wia du j´ si´, ˝e fio le to wy po ∏ysk na szyi go -
∏´ bia jest wa dà pod czas oce ny go ∏´ bi jed no barw nych
i jed no cze Ênie do wo dem na to, ˝e jest he te ro zy go tà i
nie by∏ ho do wa ny w czy sto Êci bar wy.

Fio le to we go po ∏y sku na szyi nie mo˝ na ca∏ ko wi cie
wy eli mi no waç. Ten ko lor za le ̋ y od te go czy pa trzy my
zgod nie z pa da niem pro mie ni s∏o necz nych, czy
w kie run ku prze ciw nym. Je Êli pa trzy my zgod nie z pa -
da niem pro mie ni Êwietl nych wi dzi my ko lor zie lo ny,
je ̋ e li "pod Êwia t∏o" - nie bie sko fio le to wy. Co do oce -
ny, czy ptak jest ho mo - czy he te ro zy go tà jest tu pew -
na s∏usz noÊç, ale trze ba zwró ciç uwa g´ na jed nà
rzecz: ˝a den go ∏àb nie mie ni si´ pi´k niej na szyi (i to
oby dwo ma ko lo ra mi) ni˝ czar ny lub nie bie ski z czy -
stej li nii! Tak jest u od mian po sia da jà cych eu me la ni -
n´. Go ∏´ bie, w pió rach któ rych znaj du je si´ fe ome la -
ni na mie nià si´ mniej in ten syw nie, a do mi nu jà cym
ko lo rem jest fio le to wy. Je ̋ e li cho dzi o oce n´ in ten -
syw no Êci ubar wie nia, pta ki he te ro zy go tycz ne (np.
czar ny po czer wo nym i czar nym) cz´ sto ma jà tro -
szecz k´ fe ome la ni ny w pió rach. Do ty czy to g∏ów nie
szyi oraz ste ró wek (tyl ko pod Êwia t∏o). Pió ra ta kie
po zor nie sà czar ne. Jed nak po do k∏ad niej szym przyj -
rze niu si´ wi dzi my rdza wy na lot, dla te go ko lor jest
mniej in ten syw ny. Obec noÊç nie wiel kiej ilo Êci fe -
ome la ni ny mo ̋ e po wo do waç sil niej wi docz ny po ∏ysk
fio le to wy ni˝ zie lo ny. In ten syw noÊç bar wy go ∏´ bia
jed nak naj le piej wi daç na pió rach po kry wo wych
skrzy de∏. Je ̋ e li go ∏àb jest czar ny, a któ ryÊ z przod -
ków by∏ np. nie bie ski, to na pra wie czar nym tle tarcz
skrzy de∏ wi daç jesz cze ciem niej sze pa sy. To uwa ̋ a si´
po wszech nie za wa d´ w in ten syw no Êci ubar wie nia, za
wy jàt kiem ras, któ re ja ko jed ne go z pro to pla stów
mia ∏y go ∏´ bia pocz to we go. 

Czy mo˝ na i je Êli tak, to ja ki mi me to da mi, od ró˝ niç
go ∏´ bia ho mo zy go tycz ne go od he te ro zy go tycz ne go?

U nie któ rych mu ta cji jest to bar dzo pro ste. Przy k∏a -
dem sà go ∏´ bie szpa ko wa te - ho mo zy go tycz ny szpa ko -
wa ty jest pra wie bia ∏y z ciem ny mi koƒ ców ka mi lo tek,
ste ró wek i po je dyn czy mi ciem ny mi piór ka mi na g∏o -
wie oraz tu ∏o wiu. He te ro zy go tycz ny na to miast jest ca -
∏y w ko lo rze "sól z pie przem”, przy czym wi daç prze bi -
ja jà ce pa sy na skrzy d∏ach. Naj pew niej szy jest jed nak
ro do wód. Ka˝ dy po rzàd ny ho dow ca po wi nien su mien -
nie pro wa dziç ksi´ g´ ho dow la nà, w któ rej za pi su je
wszyst kie przy dat ne in for ma cje o po szcze gól nych
osob ni kach. Rów nie˝ to ja ki ko lor ma po tom stwo.

Z ro do wo du mo˝ na ∏a two wy wnio sko waç, ˝e sko ro ro -
dzi ce by li czar ni, a któ ryÊ z dziad ków np. nie bie ski to
cz´Êç po tom stwa jest he tro zy go tycz na. Nie ste ty ho -
dow cy cz´ sto za nie dbu jà te spra wy i ku pu jàc go ∏´ bia
rzad ko ma jà pew noÊç, co po nim wyj dzie.

Jak otrzy maç czy stà li ni´ ho dow la nà?
Czy stà li ni´ wy pro wa dziç jest bar dzo ∏a two. Po trze -

ba jed nak do te go co naj mniej trzech  po ko leƒ pta -
ków. Je ̋ e li ma my go ∏´ bie z nie zna nym po cho dze -
niem, oba sà po wiedz my czer wo ne, ko ja rzy my je ze
so bà, to otrzy ma my czer wo ne po tom stwo. Cz´Êç po -
tom stwa ko ja rzy my ze so bà, a cz´Êç z ro dzi ca mi, in nà
jesz cze cz´Êç z ob cy mi czer wo ny mi. Otrzy mu je my
znów czer wo ne po tom stwo, któ re ko ja rzy my tyl ko
z czer wo ny mi. W ten spo sób otrzy mu je my czy stà
czer wo nà li ni´ do trze cie go po ko le nia wstecz. Je ̋ e li
po dro dze cz´Êç po tom stwa wyj dzie w nie po ̋ à da nym
przez nas ko lo rze - eli mi nu je my je. Ho dow cy cz´ sto
ro bià ten b∏àd, ˝e ku pu jà pta ki bez spi su przod ków.
Np. w ra sie, któ rà ho du j´ naj po pu lar niej sza jest od -
mia na bia ∏a. Cz´ sto ko ja rzy si´ jà z mar mur ko wy mi
(ma zer). Z ta kich krzy ̋ ó wek cz´Êç po tom stwa wy -
cho dzi bia ∏a, jed nak ciem ne oczy sà do wo dem krzy -
˝o wa nia. Ho dow ca ku pu je dwa bia ∏e, któ re sà po bia -
∏ych ro dzi cach, ale to nie jest czy sta li nia, bo któ ryÊ z
przod ków móg∏ byç ma ze rem i wów czas cz´Êç po tom -
stwa b´ dzie mar mur ko wa.

Czy praw dzi we jest prze ko na nie ho dow ców, ˝e dla
utrzy ma nia po st´ pu ho dow la ne go na le ̋ y ko ja rzyç ze
so bà po tom stwo z F1, a po tem wra caç do ko ja rze nia
z dziad ka mi?

Tak jest po praw ne, ale ho dow ca mu si znaç kon -
kret nie cel, dla któ re go chce sto so waç ko ja rze nie
krew nia cze. Je ̋ e li chce utrwa liç re ce syw nà ce ch´ to
jest to je dy ne wyj Êcie. Po nie wa˝ ma jàc np. tyl ko jed -
ne go go ∏´ bia bez pa sów, mu si my sko ja rzyç go z pa -
sia stym (bo in ne go wyj Êcia nie ma, chy ba, ˝e z na kra -
pia nym). Z ta kiej krzy ̋ ów ki otrzy mu je my wszyst kie
go ∏´ bie pa sia ste, ale he te ro zy go tycz ne. Ko ja rzàc je
ze so bà otrzy ma my po tom stwo pa sia ste i bez pa sów
w sto sun ku 1:1, ge no ty po wo wszyst kie b´ dà ho mo zy -
go ta mi. Na to miast ko ja rzàc po tom stwo z F1 z ro dzi -
cem bez pa sów otrzy ma my roz k∏ad fe no ty pów 1:1,
ge no ty pów rów nie˝ 1:1. Je ̋ e li chce my na to miast
utrwa liç ce ch´, któ ra jest do mi nu jà ca nie mu si my
sto so waç ko ja rze nia krew nia cze go - za wsze otrzy ma -
my cz´Êç po tom stwa o in te re su jà cej nas ce sze.
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Po pu bli ka cji pierw szej cz´ Êci ar ty ku ∏u na te mat dzie dzi cze nia barw u go ∏´ bi („Wo lie ra” 1,2/2005) do 
re dak cji na p∏y n´ ∏y py ta nia do ty czà ce tre Êci. Au tor ar ty ku ∏u, To masz Sten zel udzie li∏ krót kich od po wie dzi, któ -
re przy ta cza my po ni ̋ ej. 


