
W po przed nich nu me rach zaj mo wa li Êmy si´ opi sem
po szcze gól nych od mian barw nych i od po wie dzial -

nych za nie ge nów. Te raz tro ch´ prak tycz ne go za sto so wa nia
tych in for ma cji. Jak otrzy maç in te re su jà ce nas mu ta cje?

Zaj mo waç si´ b´ dzie my trze ma ro dza ja mi dzie dzi cze nia:
A) dzie dzi cze nie ge nów au to so mal nych
B) dzie dzi cze nie ge nów sprz´ ̋ o nych z p∏cià
C) dzie dzi cze nie z do mi na cjà po Êred nià
Roz pa trz my wi´c 3 sche ma ty, do któ rych do pa su je my od -

po wied nie mu ta cje.
Ad. A ) W przy pad ku dzie dzi cze nia si´ ge nów au to so mal -

nych, nie ma ˝ad nych za le˝ no Êci mi´ dzy p∏cià , a ko lo rem
pta ka. Roz pa trz my to na na st´ pu jà cym przy k∏a dzie:

Czar ny (S//S) x nie bie ski (C+//C+). Za k∏a da my, ˝e pta ki
wyj Êcio we sà ho mo zy go ta mi. Wia do mo, ˝e gen spre ad od po -
wie dzial ny za ciem nà bar w´ go ∏´ bia do mi nu je nad ge nem
nie bie skie go ubar wie nia.

Jak wy -

ni ka ze sche ma tu w po ko le niu F1 otrzy ma my 100% czar nych,
he te ro zy go tycz nych pi sklàt. Je ̋ e li sko ja rzy my pta ka z po ko le nia
F1 z je go nie bie skim ro dzi cem otrzy ma my:

W po ko le niu F2 otrzy ma my 50% nie bie skich pta ków i
50% czar nych he te ro zy got.

Je ̋ e li sko ja rzy my czar ne go he te ro zy go tycz ne go pta ka z
je go czar nym przod kiem  otrzy ma my:  

Otrzy ma my 100% czar ne go po tom stwa, przy czym 50%
b´ dzie ho mo - i 50% he te ro zy go ta mi. 

Po zo sta∏ nam jesz cze je den wa riant -sko ja rze nie czar ne go
he te ro zy go tycz ne go po tom stwa ze so bà:

Fe no ty po wo otrzy ma my 75% czar ne go po tom stwa i 25 %
nie bie skie go. Roz k∏ad ge no ty pów przed sta wia si´ na st´ pu -
jà co:  25% do mi nu jà cych ho mo zy got, 25% ho mo zy got re ce -
syw nych, 50% he te ro zy got.

ABC hodowcy

Dziedziczenie barw go∏´bi cz. III
Sza co wa nie pro cen to we go udzia ∏u po tom stwa

S//S x C+//C+

S//C+ x C+//C+

S//C+ x S//S

S//C+ x S//C+

X C+ C+

C+ C+//C+ C+//C+

S S//C+ S//C+

X S S

S S//S C+//C+

C+ S//C+ S//C+

X C+ S

C+ C+//C+ S//C+

S S//C+ S//S

X C+ C+

S S//C+ S//C+

S S//C+ S//C+



Po zo sta ∏e 2 wa rian ty: skrzy ̋ o wa nie 2 ho mo zy got czar nych
i 2 ho mo zy got nie bie skich da jà oczy wi Êcie od po wied nio
100% czar ne go i 100 % nie bie skie go po tom stwa.

We d∏ug po wy˝ szych sche ma tów dzie dzi czà si´ na st´ pu jà -
ce od mia ny:

Z le wej stro ny for my do mi nu jà ce, z pra wej ust´ pu jà ce 
(nie za wsze re ce syw ne)

Ad. B) U pta ków od wrot nie ni˝ u ssa ków, sam ce po sia da -
jà ho mo chro mo so my a sa mi ce he te ro chro mo so my p∏ci. Na -
zwij my je umow nie XX dla sam ca, oraz XY dla sa mi cy. Je -
dy nie na chro mo so mie X za war te sà ge ny de ter mi nu jà ce ko -
lor. Dla te go ko ja rzàc:

nie bie skie go sam ca z czer wo nop∏o wà sa mi cà otrzy ma my:

Jak wy ni ka z ta be li w po ko le niu F1 otrzy ma my 50% nie -
bie skich có rek i 50% p∏o wych sy nów.

Ma my wi´c do czy nie nia z dzie dzi cze niem na krzy˝. Krzy -
˝u jàc cór k´ z F1 z oj cem otrzy ma my 100% nie bie skie go po -
tom stwa obu p∏ci, krzy ̋ u jàc sy na z F1 z mat kà otrzy ma my
100% p∏o we go po tom stwa obu p∏ci. Je ̋ e li na to miast skrzy -

˝ u  j e  m y
ro dzeƒ -
stwo z F1

ze so bà :

W po ko le niu F2 otrzy ma my 25% nie bie skich có rek, 25%
p∏o wych có rek, 25% nie bie skich ho mo zy go tycz nych sy nów,
oraz 25% p∏o wych he te ro zy go tycz nych sy nów.

Je ̋ e li w
w y j  Ê c i o  -
wej krzy -
˝ów ce sa -
miec by∏ by p∏o wy otrzy ma li by Êmy w po ko le niu F1 100% p∏o -
we go po tom stwa, przy czym sy no wie by li by he te ro zy go tycz -
ni. Ko ja rzàc po tom stwo ze so bà otrzy ma my:

Otrzy ma my 100% p∏o wych sy nów, z któ rych po ∏o wa b´ -

38 4/2005

ABC hodowcy

- czar ny x nie bie ski
- czar ny x brà zo wy
- czar ny x czer wo ny
- nie bie ski x brà zo wy
- nie bie ski x przy dy mio ny
- brà zo wy x przy dy mio ny
- gra fi to wy x nie bie ski
- „przy bru dzo ny” x 
nie bie ski

- „przy bru dzo ny” x 
brà zo wy
- do mi nu jà cy opal x 
nie bie ski
- nie bie ski x re ce syw-
 ny opal
- pa sia sty x bez pa sów
- na kra pia ny x pa sia sty
- na kra pia ny x bez pa sów
- „przy bru dzo ny” x przy- 
dy mio ny

X (C+)//X (C+) x X (BA)//Y

X(BA)//X(C+) x X (C+)//Y

x Y X(BA)

X(C+) X(C+)//Y X(C+)//X(BA)

X(C+) X(C+)//Y X(C+)//X(BA)

X(BA)//X(C+) x X(BA)//Y

x Y X(BA)

X(BA) X(BA)//Y X(BA)//X(BA)

X(C+) X(C+)//Y X(BA)//X(C+)

x Y X(C+)

X(C+) X(C+)//Y

X(C+)//X(C+)



dzie ho mo zy go ta mi, oraz po 25% nie bie skich i 25% p∏o wych
có rek. Sam ca ho mo - od he te ro zy go tycz ne go po zna my po
wy st´ po wa niu u he te ro zy go tycz nych pla mek na ste rów kach
i lot kach pierw sze go rz´ du. Je Êli ptak jest he te ro zy go tà pod
wzgl´ dem ge nu nie bie skie go/czar ne go plam ki sà czar ne, je -
Êli brà zo we go - brà zo we. Je ̋ e li plam ki wy st´ pu jà u sa mi cy sà
ko lo ru czer wo ne go.

We d∏ug tych sche ma tów dzie dzi czà si´ od mia ny:
Z le wej do mi nu jà ce, z pra wej ust´ pu jà ce:
- czer wo no -p∏o wy x nie bie ski
- czer wo ny re ce syw ny x ˝ó∏ ty re ce syw ny
- czer wo no -p∏o wy x brà zo wy
- czer wo ny re ce syw ny x z∏o ty 
- al mond x nie bie ski
- ˝ó∏ ty re ce syw ny x z∏o ty

- al mond x brà zo wy
- nie bie ski x sre brzy sty
- al mond x czer wo ny
- brà zo wy x kha ki
– w po wy˝ szych krzy ̋ ów kach ge nem sprz´ ̋ o nym z p∏cià jest

gen re ce syw ny (gen roz cieƒ czo ne go ko lo ru - di lu te).

Ad. C)
W tym
przy pad -
ku ˝a den z ge nów nie wy ka zu je pe∏ nej do mi na cji. Pta ki ta kie

ce chu jà si´ in nym wy glà dem w for mie ho mo zy go tycz nej i in -
nym w for mie he te ro zy go tycz nej. Roz pa trzy my to na przy -
k∏a dzie ko ja rze nia pta ka nie bie skie go ze szpa ko wa tym. Za -
k∏a da my, ˝e pta ki wyj Êcio we sà ho mo zy go ta mi:
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ABC hodowcy

C+//C+ x G//G

x G G

C+ C+//G C+//G

C+ C+//G C+//G

Przy k∏ad dzie dzi cze nia re ce syw nej ce chy sprz´ ̋ o nej z p∏cià: ko ja rzàc ˝ó∏ te go sam -
ca z czer wo nà sa mi cà otrzy ma my wszyst kie cór ki ˝ó∏ te, a sy nów – czer wo nych
(dzie dzi cze nie na krzy˝). Za czer wo ny ko lor u go ∏´ bi od po wia da re ce syw ny gen
„e”, je ̋ e li wy stà pi zmu to wa ny gen „di lu te” na chro mo so mie chro mo so mie. chro -
mo so mie sam ców uwi dacz nia si´ on w for mie ho mo zy go tycz nej. Ptak ta ki po sia da -
jàc mniej fe ome la ni ny w pió rze przy bie ra ko lor ˝ó∏ ty.

Kojarzàc czerwonego samca z ˝ó∏tà samicà otrzymamy 100% czerwonego
potomstwa, z czego samczyki b´dà heterozygotyczne.

Kojarzàc czerwonego heterozygotycznego samca z czerwonà samicà, jedno
na 4 m∏ode b´dzie ˝ó∏te i b´dzie wiadomo, ze to samiczka.

Kojarzàc czerwonego heterozygotycznego samczyka ˝ó∏tà samiczkà
otrzymamy 50% ˝ó∏tego 50% czerwonego potomstwa obojga p∏ci.
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ABC hodowcy

W po -
ko le niu F1 otrzy ma my 100% po tom stwa szpa ko wa te go he -
te ro zy go tycz ne go. Nie jest ono po dob ne do ˝ad ne go z ro dzi -
ców. Od szpa ko wa te go ho mo zy go tycz ne go ró˝ ni si´ obec no -
Êcià pa sów na skrzy d∏ach. Krzy ̋ u jàc po tom stwo ze so bà

otrzy mu je my:

W po ko le niu F2 otrzy ma my 25% nie bie skich ho mo zy got,
25% szpa ko wa tych ho mo zy got oraz 50% szpa ko wa tych he -
te ro zy got. Dwa ho mo zy go tycz ne szpa ko wa te da jà tyl ko ho -

mo zy go tycz ne szpa ko wa te po tom stwo.
Wg te go sche ma tu dzie dzi czà si´:
- szpa ko wa ty x nie bie ski, nie bie ski na kra pia ny
- szpa ko wa ty x czer wo no p∏o wy (szpa ko wa te czer wo no -

-p∏o we po tom stwo jest pra wie bia ∏e)
- nie bie ski x in dy go ( ho mo zy go ty bar dzo po dob ne do

czer wo no -p∏o wych; he te ro zy go ty nie bie skie z czer wo ny mi
pa sa mi)

- nie bie ski x bia ∏y

G//C+ x G//C+

x C+ G

C+ C+//C+ G//C+

G G//C+ G//G

W przy pad ku pa ro wa nia ho mo zy go tycz ne go szpa ko wa te go z he te ro zy go -
tycz nym otrzy ma my 50 % ho mo zy got szpa ko wa tych i 50% he te ro zy got szpa ko -
wa tych ró˝ nià cych si´ fe no ty po wo. 

Aby otrzymaç go∏´bia o ciekawym ubarwieniu – mutacji andaluzyjskiej nale˝y
skojarzyç homozygotycznego ptaka mutacji indygo z czarnym (gen „S”
rozprasza kolor ze wst´gi ogonowej na ca∏e cia∏o).

Je˝eli natomiast do kojarzenia weêmiemy ptaka mutacji indygo, ale
heterozygotycznego – otrzymamy tylko 50% potomstwa w kolorze
andaluzyjskim, pozosta∏e 50% b´dzie czarnymi heterozygotami.

Kojarzàc homozygotycznego indygo z heterozygotycznym czarnym
otrzymamy 50% go∏´bi andaluzyjskich andaluzyjskich 50%
heterozygotycznych indygo

Kojarzàc indygo z czarnym (oba heterozygotyczne) otrzymamy: 25%
potomstwa andaluzyjskiego, 25% heterozygotycznego indygo, 25%
heterozygotycznych czarnych, 25% homozygotycznych niebieskich


