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Ba da nia ge ne tycz ne
– na dzie ja dla ho dow ców go ∏´ bi
pocz to wych

Ire ne usz Ka ∏u ga

Od po czàt ku po wsta nia spor tu
go ∏´ biar skie go ho dow cy go ∏´ bi
pocz to wych zmie rza jà do wy -
ho do wa nia naj lep szych go ∏´ bi.
Naj cen niej szy mi pta ka mi sà te,
któ re do sko na le spi su jà si´ na
lo tach, a tak ̋ e prze ka zu jà swo -
je do bre ce chy po tom stwu. 

ZZa wszyst kie ce chy wi docz ne na ze -
wnàtrz (bar wa, zdol noÊç po wra ca nia
do go ∏´b ni ka itp.), a tak ̋ e za te nie wi -

docz ne, od po wia da jà za ∏o ̋ e nia ge ne tycz ne
za pi sa ne w DNA (w ge nach). Ge ny znaj du -
jà si´ w jà drze ko mór ko wym i de cy du jà
o mo˝ li wo Êciach (po ten cja le ge ne tycz nym)
ka˝ de go zwie rz´ cia. Po sia da nie przez go ∏´ -
bie od po wied nie go ze sta wu ge nów, mo ̋ e
je szcze gól nie pre dys po no waç do osià ga nia
od po wied nich wy ni ków w lo tach.

Cho cia˝ nie któ re go ∏´ bie (szcze gól nie
te uzy ska ne z ho dow li w bli skim po kre -
wieƒ stwie) sà do sie bie bar dzo po dob ne,
to jed nak ka˝ dy z nich jest in ny. Pta ki cz´ -

sto ró˝ nià si´ tem pe ra men tem, spo so bem
re ago wa nia na ró˝ ne czyn ni ki, zdol no Êcià
po wra ca nia z lo tów itp. Zda rza si´, ˝e je -
den sys te ma tycz nie po wra ca do go ∏´b ni -
ka, a in ny, po mi mo ta kich sa mych wa run -
ków, szyb ko gu bi si´ na lo tach. Oczy wi Êcie
mo ̋ e byç tak, ̋ e je den z go ∏´ bi nie po wra -
ca, np. dla te go ˝e zo sta∏ schwy ta ny przez
dra pie˝ ni ka, ude rzy∏ w ja kàÊ prze szko d´,
by∏ cho ry lub w nie od po wied niej for mie.
Je Êli jed nak wszyst kie wy mie nio ne czyn ni -
ki nie za dzia ∏a ∏y, co w ta kim ra zie po wo du -
je, ˝e dwa iden tycz ne fi zycz nie go ∏´ bie,
po cho dzà ce od tej sa mej pa ry, osià ga jà
ró˝ ne wy ni ki? 

Dzie je si´ tak, dla te go ˝e ze staw ge ne -
tycz ny ka˝ de go osob ni ka, odzie dzi czo ny
po ro dzi cach, jest ró˝ ny. Prze k∏a da si´ to
bez po Êred nio na du ̋ à zmien noÊç cech
u go ∏´ bi, w tym rów nie˝ i na ró˝ ne zdol -
no Êci lo to we. Ze wzgl´ du na t´ du ̋ à
zmien noÊç tak trud no jest wy ho do waç go -
∏´ bia, któ ry jest do sko na ∏ym lot ni kiem,
a co wa˝ niej sze prze ka zu je swo je naj lep -
sze ce chy po tom stwu. Je Êli to si´ jed nak
uda je, to mo˝ na, przy umie j´t nych za bie -
gach ho dow la nych, wy pro wa dziç li ni´ go -
∏´ bi spe∏ nia jà cych na sze ocze ki wa nia. Pro -
ces ten jest naj cz´ Êciej d∏u go trwa ∏y, cho -
cia˝ przy „me to dzie ogie ra” mo˝ na go wy -
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dat nie skró ciç. Przy pla no wej ho dow li
w po kre wieƒ stwie uzy sku je si´ du ̋ à cz´ -
stoÊç (fre kwen cj´) wy st´ po wa nia od po -
wied nich ge nów w sta dzie. Ho dow ca po -
sia da jà cy sta do, w któ rym cz´ stoÊç wy st´ -
po wa nia od po wied nich ge nów jest wy so -
ka, osià ga w re zul ta cie do bre wy ni ki, pla -
su jàc si´ na cze le list kon kur so wych. Nie
dzie je si´ to au to ma tycz nie i bez od po -
wied niej opie ki, kar mie nia itp. czyn ni ków
mo ̋ e ni gdy nie na stà piç. 

W miej scu tym na su wa si´ ka˝ de mu
z nas py ta nie: Jak po znaç, ̋ e w na szym sta -
dzie wy st´ pu jà od po wied nie ge ny? Spraw -
dzia nem sà nie wàt pli wie ostre me to dy se -
lek cyj ne w kie run ku do sko na le nia zdol no -
Êci po wrot no lo to wej sta da i po zo sta wa nie
na go ∏´b ni ku du ̋ ej licz by go ∏´ bi prze lo to -
wa nych. 

Pta ki ta kie póê niej zo sta nà po ∏à czo ne
w pa ry i b´ dà mia ∏y szan s´ prze ka zaç swo -
je ge ny po tom stwu. Oka zu je si´ jed nak, ̋ e
praw do po dob nie w nie d∏u gim cza sie b´ -
dzie mo˝ na to po znaç, nie lo tu jàc go ∏´ bi,
a ba da jàc ich ge no ty py (ze sta wy ge nów).
Pol ski na uko wiec, dr in˝. An drzej Dy bus
z Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie pro wa -
dzi ba da nia, któ rych ce lem jest usta le nie
cz´ sto tli wo Êci wy st´ po wa nia wy ty po wa -
ne go wcze Êniej ge nu (tzw. mar ke ra ge ne -
tycz ne go) w ge no ty pie ró˝ nych grup go ∏´ -
bi. Gen ten mo ̋ e w znacz nym stop niu
ró˝ ni co waç zdol noÊç po wrot no lo to wà,
a tak ̋ e pre dys po zy cje do lo tów na ró˝ -
nych dy stan sach. 

Aby usta liç cz´ stoÊç wy st´ po wa nia
wspo mnia ne go mar ke ra, uczo ny prze ana -
li zo wa∏ ge no ty py czte rech ró˝ nych grup
go ∏´ bi. Oka za ∏o si´, ˝e cz´ stoÊç wy st´ po -
wa nia wy ty po wa ne go wcze Êniej ge nu
w gru pie go ∏´ bi po cho dzà cych od wy bit -
nych ho dow ców z Taj wa nu oraz w gru pie
po cho dzà cej od czo ∏o wych ho dow ców
z Po mo rza wy no si od po wied nio 21%
i 20%. U go ∏´ bi z gru py kon tro l nej z go -
∏´b ni ka Aka de mii Rol ni czej cz´ stoÊç wy -

st´ po wa nia te go˝ ge nu wy no si ∏a 6%,
a w czwar tej gru pie, któ rà sta no wi ∏y go ∏´ -
bie ozdob ne, za le d wie 0,6%. 

Wy ni ki ba daƒ su ge ru jà, ˝e kon se kwent -
na se lek cja w kie run ku do sko na le nia zdol -
no Êci po wra ca nia do go ∏´b ni ka po zwo li ∏a
na zwi´k sze nie si´ fre kwen cji (cz´ sto Êci)
wy st´ po wa nia opi sy wa ne go ge nu w dwóch
pierw szych sta dach go ∏´ bi. Mniej sza cz´ -
sto tli woÊç wy st´ po wa nia ge nu w sta dzie
Aka de mii Rol ni czej jest spo wo do wa na nie -
do sta tecz nie d∏u gim okre sem, w któ rym
pro wa dzo no se lek cj´ na po wra ca nie z lo -
tów. Gen prak tycz nie nie wy st´ pu je w sta -
dzie go ∏´ bi ozdob nych, któ re ni gdy nie by -
∏y do sko na lo ne pod wzgl´ dem po wrot no -
lot no Êci. 

W prak ty ce ozna cza to, ˝e je ̋ e li uda
si´ wy kryç od po wied nie kom bi na cje ge -
nów od po wia da jà cych za choç by nie wiel -
kie ró˝ ni ce w zdol no Êciach po wra ca nia
do go ∏´b ni ka, to b´ dzie mo˝ na usta liç,
czy kon kret ny go ∏àb ma od po wied ni ze -
staw ge nów. Je Êli ptak po sia da ta ki ze -
staw, mo ̋ e on, przy za pew nie niu mu od -
po wied nich wa run ków, spe∏ niaç na sze
ocze ki wa nia. Je Êli zaÊ go nie ma, mo˝ na
go z po wo dze niem usu nàç ze sta da, bo
na wet naj lep sza opie ka i na sze sta ra nia
nie zro bià z nie go lot ni ka. Z ba daƒ wy ni -
ka, ˝e na wet nie wiel ka ró˝ ni ca, na po zio -
mie 1-2% zdol no Êci po wrot no lo to wej,

stwa rza du ̋ e mo˝ li wo Êci se lek cyj ne, bo -
wiem na wet tak nie wiel ki wzrost tej
zdol no Êci to prze wa ga 10-20 me trów/mi -
nu t´ w pr´d ko Êci prze lo tu (w za le˝ no Êci
od Êred niej pr´d ko Êci lo tu). Ma to, jak
wie my, od zwier cie dle nie w zaj mo wa nych
przez pta ki po zy cjach na li stach kon kur -
so wych. 

Opi sy wa ne ba da nia idà jesz cze da lej.
Czy nio ne sà pró by usta le nia ge no ty pów
wy bra nych szcze pów go ∏´ bi w za le˝ no Êci
od ich pre dys po zy cji do lo tów na okre Êlo -
nych dy stan sach (krót kie, Êred nie, ma ra -
toƒ skie). Je Êli uda si´ usta liç ge no ty py pre -
dys po nu jà ce do po ko ny wa nia ró˝ nych dy -
stan sów przez go ∏´ bie, to opi su jàc spra w´
skró to wo, b´ dzie mo˝ na na pod sta wie ba -
daƒ ge ne tycz nych usta liç, czy go ∏àb mo ̋ e
byç po ten cjal nym zwy ci´z cà na okre Êlo -
nych d∏u go Êciach tras.

Cho cia˝ ba da nia pro wa dzo ne przez na -
szych na ukow ców sà doÊç po wa˝ nie za -
awan so wa ne, to mu si my zda waç so bie
spra w´ z fak tu, ˝e wy ma ga jà one jesz cze
wie lu uÊci Êleƒ i wnio sków. Je ̋ e li zo sta nà
do pro wa dzo ne do szcz´ Êli we go za koƒ cze -
nia (mam na dzie j´, ˝e tak si´ sta nie), to
stwo rzà nie spo ty ka ne wcze Êniej mo˝ li wo -
Êci. Umo˝ li wià one przy spie sze nie po st´ pu
ho dow la ne go, a tym sa mym osià ga nie jesz -
cze lep szych re zul ta tów w krót szym okre -
sie cza su.                          Fot. autora


