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ptaki egzotyczne

Woj ciech Mar ci niak

Alek san dret ta ob ro˝ na jest ga tun -
kiem co raz cz´ Êciej po ja wia jà -
cym si´ w pol skich ho dow -
lach. Sà to naj cz´ Êciej pta ki o ubar -
wie niu no mi nal nym, czy li ta -
kim, któ ry wy st´ pu je w na tu -
rze. W przy pad ku alek san -
drett ob ro˝ nych jest to ko lor zie -
lo ny. Wi´k szoÊç ho dow ców i mi -
∏o Êni ków pta ków spo tka -
∏o si´ ju˝ z pta ka mi nie bie ski mi, lu -
ti no, sta lo wy mi czy te˝ z ta ki -
mi o Ênie˝ no bia ∏ym upie rze -
niu, gdy˝ sà to czte ry naj cz´ -
Êciej wy st´ pu jà ce w na szym kra -
ju mu ta cje. Ina czej jest, je Êli za py -
ta si´ ko goÊ o ta kie ter mi ny jak la -
ce wing czy but ter cup...

Turkusowy

Mu ta cje barw ne 
alek san dret ty ob ro˝ nej



ptaki egzotyczne

WWi´k szoÊç osób, je Êli na wet utrzy mu -
je pierw szà z tych mu ta cji, wzru -
szy ra mio na mi. Jest ju˝ co praw da kil -

ku na stu ho dow ców w na szym kra ju, któ -
rzy ma jà bar dzo du ̋ à wie dz´ na te mat mu -
ta cji, jed nak to tyl ko garst ka z tych, któ rzy ta -
kà wie dz´ chcie li by po sia daç. Nie ste -
ty, nie uka za ∏a si´ jesz cze ˝ad na pu bli ka -
cja opi su jà ca mu ta cje alek san drett w j´ zy -
ku pol skim, co jest cza sem spo rà ba rie -
rà dla ho dow ców, nie wspo mi na -
jàc o tym, ˝e pu bli ka cje ob co j´ zycz ne rów -
nie˝ nie sà w Pol sce do st´p ne.

Alek san dret ta ob ro˝ na jest pta kiem bar -
dzo po dat nym na two rze nie no wych mu ta -
cji. Mo˝ na je ∏à czyç ze so bà i otrzy maç kom -
bi na cje kil ku mu ta cji u jed ne go pta ka, co cza -
sem da je wr´cz po wa la jà ce efek ty. Nie je -
stem w sta nie oczy wi Êcie przed sta -
wiç wszyst kich mu ta cji i ich kom bi na -
cji w jed nym, doÊç krót kim ar ty ku le, ale po -
sta ram si´ przy bli ̋ yç kil ka z tych do st´p -
nych dla „prze ci´t ne go zja da cza chle -
ba” i opi saç je w spo sób czy tel ny i zro zu mia -
∏y. Pod opi sem mu ta cji po da j´ kil ka pod sta -
wo wych przy k∏a dów krzy ̋ o waƒ. Po przecz -
na kre ska ozna cza, ˝e ptak jest szpal -

tem, czy li prze no si ge ny in nej mu ta cji bez ze -
wn´trz nych oznak. Nie ste ty, wie lu ho dow -
ców nie ma o tym po j´ cia i ze sta wia pa ry, ba -
zu jàc tyl ko na upie rze niu pta ka i nie zwra ca -
jàc uwa gi na to, ja kà mu ta cj´ no si w ge -
nach. Mo˝ na w ten spo sób stra ciç oka -
zj´ do od cho wa nia na praw d´ cie ka we go po -
tom stwa.

Lu ti no: jest mu ta cjà re ce syw nà sprz´ ̋ o -
nà z p∏cià. Ko lo rem do mi nu jà cym jest ˝ó∏ -
ty. Oczy u tych pta ków sà czer wo ne, ∏a -
py i pa zu ry ja sne. U do ro s∏e go sam ca wy st´ -
pu je bia ∏o -ró ̋ o wa ob ro ̋ a. Cz´ sto mu ta cja lu -
ti no jest b∏´d nie na zy wa na ˝ó∏ tà, ale pta ki ˝ó∏ -
te ma jà ciem ne pa zu ry i oczy.
1.0 lu ti no x 0.1 zie lo na: 
100% 1.0 zie lo ny/lu ti no 100% 0.1 lu ti no
1.0 lu ti no x 0.1 nie bie ska: 
100% 1.0 zie lo ny/nie bie ski/lu ti -
no 100% 0.1 lu ti no /nie bie ski
1.0 lu ti no/nie bie ski x 0.1 nie bie ska:
50% 1.0 zie lo ny/nie bie ski/lutino 50% 1.0 nie -
bie ski/lutino 50% 0.1 lu ti no/nie bie -
ski 50% 0.1 al bi no

Nie bie ska: mu ta cja re ce syw na. Ubar wie -
nie cia ∏a nie bie skie, lot ki i ste rów ki nie -
co ciem niej sze. Oczy ciem ne z ˝ó∏ tà ob wód -

kà, pa zu ry ciem no sza re. U sam ca wy st´ pu -
je czar no -bia ∏a ob ro ̋ a, któ ra od ci na bar -
dziej ja skra wo ubar wio nà g∏o w´. Jest to chy -
ba naj po pu lar niej sza mu ta cja alek san dret -
ty ob ro˝ nej w Pol sce.
1.0 nie bie ski x 0.1 zie lo na:
100% 1.0 zie lo ny/nie bie ski 100% 0.1 zie lo -
ny/nie bie ski
1.0 nie bie ski x 0.1 lu ti no:
100% 1.0 zie lo ny/nie bie ski/lu ti -
no 100% 0.1 zie lo ny/nie bie ski 
1.0 nie bie ski x 0.1 zie lo na/nie bie -
ski: 50% 1.0 nie bie ski 50% 1.0 zie lo ny/nie -
bie ski 50% 0.1 nie bie ski 50% 0.1 zie lo ny/nie -
bie ski

Sza ro -zie lo na: to mu ta cja do mi nu jà -
ca. Ubar wie nie jest oliw ko wo -sza ro zie lo -
ne. Lot ki i Êrod ko we ste rów ki ciem no sza -
re, pra wie czar ne. Oczy u tych pta -
ków sà ciem ne, no gi sza ra we a pa zu ry czar -
ne. Cz´ sto mu ta cja ta na zy wa na jest oliw ko -
wà, jest to jed nak b∏àd. Oliw ko wa mu ta -
cja jest bo wiem bar dzo po dob -
na, ale ma ciem no nie bie ski na lot na lot -
kach i ste rów kach, a jej otrzy ma nie jest znacz -
nie trud niej sze. Pta ki oliw ko we otrzy mu -
je si´ z pa ry dark gre en x dark gre en (ciem no -

Szaro-zielony1.0 lacewing
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zie lo ny). Z ta kiej pa ry sta ty stycz nie od cho wu -
je si´ je dy nie 25% m∏o dych w mu ta cji oli -
wa. Pta ki sza ro zie lo ne okre Êla si´ cza -
sem mia nem „oli wa eu ro pej ska”, a t´ dru -
gà mu ta cj´ – „oli wa ame ry kaƒ ska”. 
1.0 sza ro zie lo ny x 0.1 zie lo na:
50% 1.0 sza ro zie lo ny 50% 1,0 zie lo -
ny 50% 0.1 sza ro zie lo ny 50% 0.1 zie lo ny
1.0 sza ro zie lo ny x 0.1 sza ro zie lo ny:
25% 1.0 zie lo ny 50% 1.0 sza ro zie lo -
ny (SF) 25% 1.0 sza ro zie lo -
ny (DF) 25% 0.1 zie lo ny 50% 0.1 sza ro zie lo -
ny (SF) 25% 0.1 sza ro zie lo ny (DF)

(DF [do uble fac tor] po dwój ny fak -
tor, SF [sin gle fac tor] – po je dyn czy fak tor).

Jak wi daç, nie jest to ta kie trud -
ne, jak si´ wy da je. Szcze gól nie cie ka wym po -
∏à cze niem wy da je si´ byç sa miec lu ti no/nie -
bie ski z sa mi cà nie bie skà. Z gniaz da ta kiej pa -
ry mo ̋ e my otrzy maç a˝ 4 ko lo ry m∏o -
dych, a a˝ 3 z nich sà no si cie la mi in nych mu -
ta cji! Przejdê my te raz do mniej zna -
nych, lecz chy ba jesz cze cie kaw szych mu ta cji.

Tur ku so wo -nie bie ska: mu ta cja re ce syw -
na. Ko lo rem do mi nu jà cym jest nie bie ski, jed -
nak zda rza jà si´ pta ki, u któ rych wy da -
je si´, ˝e ma jà wi´ cej zie le ni, a je dy nie d∏u -
gie pió ra (lot ki i ogon) sà nie bie skie. Mo˝ -
na tak ̋ e spo tkaç pa pu gi, u któ rych tyl ko ma -
∏e ob sza ry na skrzy d∏ach ma jà 
ko lor zie lon ka wy. Im wi´ cej czyn ni ka pa ste -
lo we go, tym bar dziej ró ̋ o wa b´ dzie tyl -
na cz´Êç ob ro ̋ y u sam ca, przed nia jed -

nak za wsze po zo sta je czar na. Pa zur ki czar -
ne, no gi sza ra we. Oko ciem ne z ˝ó∏ tà ob -
wód kà. 
1.0 tur ku so wo -nie bie ski x 0.1 nie bie -
ska: 50% 1.0 nie bie ski 50% 1.0 tur ku so wo -
-nie bie ski 50% 0.1 nie bie ski 50% 0.1 tur ku -
so wo -nie bie ski.

La ce wing (pal lid): jest to mu ta cja re ce -
syw na sprz´ ̋ o na z p∏cià. Do mi nu jà cym ko lo -
rem jest bar dzo ja sna zie leƒ, zde cy do wa -
nie ja Êniej sza ni˝ u pta ków stan dar do -
wo ubar wio nych. U pta ków obu p∏ci g∏o -
wa przy bie ra ˝ó∏ tà bar w´ ju˝ w gnieê -
dzie. Lot ki i ste rów ki sza ra wo -bru nat ne. ¸a -
py i pa zu ry sà ja sne, oczy ciem ne z czer wo -
nym po ∏y skiem. Do dat ko wo u sam ca ciem -
no sza ro -ró ̋ o wa ob ro ̋ a. Sa mi ce sà za -
wsze nie co ciem niej sze i ró˝ ni ca po mi´ -
dzy ko lo rem g∏o wy a cia ∏a jest u nich bar -
dziej wi docz na. Mu ta cja ta mo ̋ e byç po my -
lo na z mu ta cja mi: cy na mo no wà z ˝ó∏ tà g∏o -
wà oraz cy na mo no wo -zie lo nà. Od tej pierw -
szej ró˝ ni si´ tym, ˝e ma ona ˝ó∏ ta we lot -
ki i pió ra w ogo nie, a od cy na mo no wo -zie lo -
nej tym, ˝e u sam ców tej mu ta cji g∏o wa wy -
bar wia si´ na ja Êniej szy ko lor do pie -
ro po dwóch la tach, a u sa mic wca -
le si´ ona nie wy bar wia.

La ce win gi mo˝ na ∏à czyç z in ny mi mu ta cja -
mi, ce lem otrzy ma nia na praw d´ pi´k nie ubar -
wio ne go po tom stwa. Jed nà z naj ∏ad niej -
szych jest chy ba kom bi na cja pa ste lo wo -nie -
bie ski la ce wing. Pta ki ta kie ma jà ja sno nie bie -

skie cia ∏o, zie lon ka we po kry wy skrzy de∏ i bia -
∏o -kre mo wà g∏o w´! Jest to swo isty klej -
not wÊród la ce win gów, któ ry za chwy ca nie -
mal wszyst kich. 
1.0 la ce wing x 0.1 zie lo na: 100% 1.0 zie lo -
ny/la ce wing 100% 0.1 la ce wing
1.0 zie lo ny x 0.1 la ce wing: 100% 1.0 zie lo -
ny/la ce wing 100% 0.1 zie lo ny

But ter cup: mu ta cja re ce syw na. Te pta -
ki ma jà odro bi n´ ja Êniej -
szà pierÊ i brzuch ni˝ pta ki o ubar wie niu no -
mi nal nym, resz ta cia ∏a bez zmian. U do ro s∏e -
go sam ca g∏o wa po 2 la tach zmie nia ko -
lor na ˝ó∏ ty. Oczy sà czer wo ne, bez ob wód -
ki, ∏a py i pa zu ry ja sno ró ̋ o we. Tak jak u la ce -
win gów, wy st´ pu jà ró˝ ne kom bi na cje z mu -
ta cjà but ter cup, jak np. nie bie ski but ter -
cup, sza ry but ter cup itd. U pta ków o bar -
wie zie lo nej i sza ro -zie lo nej, jak ju˝ wy ̋ ej na -
pi sa ∏em, g∏o wa ma ko lor ˝ó∏ ty, na to -
miast u pta ków sza rych i nie bie skich – bia ∏y.
1.0 zie lo ny/but ter cup x 0.1 zie lo ny /but -
ter cup:
25% 1.0 zie lo ny 50% 1.0 zie lo ny /but ter -
cup 25% 1.0 but ter cup 25% 0.1 zie lo -
ny 50% 0.1 zie lo ny/but ter cup 25% 0.1 but -
ter cup.
1.0 nie bie ski but ter cup x 0.1 nie bie -
ski /but ter cup:
50% 1.0 nie bie ski/but ter cup 50% 1.0 nie bie -
ski but ter cup 50% 0.1 nie bie ski/but ter -
cup 50% 0.1 nie bie ski but ter cup.

˚ó∏ ta g∏o wa, ˝ó∏ ty ogon (cle ar ta -

1.0 niebieska0.1 niebieska i 1.0 szary
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il): jest mu ta cjà re ce syw nà. Sam ce sà bar -
dzo po dob ne do tych z mu ta cji but ter -
cup, lecz ich brzuch jest du ̋ o ja Êniej szy, pra -
wie ˝ó∏ ty. Tak ̋ e ogon u tych pta ków na bie -
ra ̋ ó∏ tej bar wy. U sa mic tyl ko dol ne par tie cia -
∏a sà moc no roz ja Ênio ne. No gi i pa zu ry ja -
sne. Oko ciem no czer wo ne. Wy st´ pu -
jà w ró˝ nych ko lo rach, np. nie bie ski, bia ∏a g∏o -
wa, bia ∏y ogon czy sza ry, bia ∏a g∏o wa, bia -
∏y ogon. U pta ków tur ku so wo -nie bie -
skich i tur ku so wo -sza rych g∏o wa kre mo -
wa, ogon bia ∏y. 
1.0 cle ar ta il x 0.1 zie lo ny/cle ar ta il:
50% 1.0 cle ar ta il 50% 1.0 zie lo ny/cle ar ta -
il 50% 0.1 cle ar ta il 50% 0.1 zie lo ny/cle ar ta il
1.0 nie bie ski cle ar ta il x 0.1 nie bie ski/cle ar -
ta il:
50% 1.0 nie bie ski cle ar ta il 50% 1.0 nie bie -
ski/cle ar ta il 50% 0.1 nie bie ski cle ar ta -
il 50% 0.1 nie bie ski/cle ar ta il

Jak wi daç, przy odro bi nie wie dzy, z nie po -
zor nie wy glà da jà cej pa ry mo ̋ e my otrzy -
maç na praw d´ cie ka we pta ki, któ re b´ -
dà do sko na ∏à ba zà do dal szej pra cy ho dow la -
nej. Na le ̋ y tak ̋ e pa mi´ taç o wa˝ nej za sa -
dzie, aby sta raç si´ nie ∏à czyç ze so -
bà dwóch przed sta wi cie li da nej mu ta cji, a ra -
czej „mu tan ta” ze szpal tem na da nà mu ta -
cj´. Po zwo li nam to unik nàç pta ków s∏a -
bych, o nie cie ka wym (czyt. od bie ga jà -
cym od nor my) upie rze niu czy te˝ kiep -
sko zbu do wa nych. Szpal ty, cz´ sto nie do ce -
nia ne przez mniej do Êwiad czo nych ho dow -
ców, oka zu jà si´ byç, na rów ni z „mu tan ta -
mi”, pod sta wà do brej ho dow li.

Wy ho do wa no jesz cze ca ∏à ma s´ in -
nych, rów nie pi´k nych mu ta cji, jak: fio let, co -
balt, di lu te (roz ja Ênio ny), opal czy szek. Na -
su wa si´ wi´c py ta nie – dla cze go w na -
szym kra ju wcià˝ jest tak nie wie lu ho dow -
ców alek san dret ty ob ro˝ nej w tych cie ka -
wych mu ta cjach barw nych? My -
Êl´, ˝e sà dwa pod sta wo we po wo -
dy. Po pierw sze, wie lu ho dow ców znie ch´ -
ca si´ bra kiem fa cho wej li te ra tu ry i in -
nych êró de∏ wie dzy, bo prze cie˝ skàdÊ trze -
ba jà czer paç... Dru gim, bar dzo istot nym po -
wo dem, sà ce ny, któ re w przy pad ku ta -
kich mu ta cji jak but ter cup czy ˝ó∏ ta g∏o -
wa, ˝ó∏ ty ogon sà jesz cze doÊç spo re i za pa -
r´ tych pa pug trze ba za p∏a ciç kil ka ty si´ -
cy z∏o tych. 

Mam na dzie j´, ˝e za ch´ ci ∏em Paƒ -
stwa do za in te re so wa nia si´ ty mi fa scy nu jà -
cy mi pta ka mi, ja ki mi nie wàt pli wie sà mu ta -
cje alek san dret ty ob ro˝ nej.

Buttercup

Pastelowo-niebieski lacewing

1.0 albino, 0.1 lutino


