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Ba ̋ ant ∏ow ny – na zwa ta od no si si´ do
pta ków ˝y jà cych na wol no Êci w Pol sce,
a b´ dà cych krzy ̋ ów ka mi kil ku pod ga -

tun ków ba ̋ an ta zwy czaj ne go (Pha sia nus col -
chi cus). 

Pha sia nus col chi cus to ga tu nek, któ ry
two rzà 31 pod ga tun ki, ró˝ nià ce si´ doÊç
znacz nie pod wzgl´ dem ko lo ry sty ki i ry sun -
ku upie rze nia, a tak ̋ e bu do wy. 

W ho dow lach za chod nich ho do wa ne sà
w czy sto Êci ró˝ ne pod ga tun ki ba ̋ an ta zwy -
czaj ne go, ale w Pol sce zdo by cie któ re goÊ
z pod ga tun ków w czy stej for mie gra ni czy
z cu dem. U nas ce lem ho dow li ba ̋ an ta zwy -
czaj ne go by ∏o i jest ∏o wiec two (stàd na zwa
ba ̋ ant ∏ow ny) i dla te go nie przy k∏a da no
w ho dow lach wa gi do te go, by za cho waç
czy stoÊç pod ga tun ków. Pol skie ba ̋ an ty to
krzy ̋ ów ki ba ̋ an ta kau ka skie go, mon gol skie -
go i ob ro˝ ne go (na zy wa ne go te˝ chiƒ skim).
W tym mo men cie wie lu z ho dow ców b´ dzie
mia ∏o myl ne wy obra ̋ e nie o tych pod ga tun -
kach. Dla cze go? Ano dla te go, ˝e na zwy te
sto so wa ne sà cz´ sto b∏´d nie i s∏u ̋ à do okre -
Êla nia mu ta cji barw nych, a nie pod ga tun ków. 

WÊród ba ̋ an tów ∏ow nych tra fia jà si´ nie -
raz osob ni ki o cie ka wym upie rze niu, nie pa -
su jà cym do ˝ad ne go ze zna nych pod ga tun -
ków. Ta kie ra ry ta sy mo˝ na zdo byç na du ̋ ych
fer mach to wa ro wych. Sà to sa mo ist ne mu ta -
cje, sta no wià ce u∏a mek wszyst kich od cho -
wy wa nych ba ̋ an tów. Ta kie osob ni ki da ∏y po -
czà tek ho do wa nym przez ama to rów od mia -
nom barw nym. 

Spo sób dzie dzi cze nia wi´k szo Êci mu ta cji
ba ̋ an ta zwy czaj ne go zo sta∏ do brze po zna ny
i opi sa ny, cz´ sto jed nak na zew nic two na uko -
we ró˝ ni si´ od tra dy cyj ne go, sto so wa ne go
przez ho dow ców i my Êli wych, po nad to cz´ -
sto te sa me na zwy sto so wa ne sà do okre Êla -
nia ró˝ nych od mian barw nych, a i ge ne ty ka
kil ku od mian nie zo sta ∏a do tàd opi sa na.

W ró˝ nych kra jach u˝y wa si´ te˝ wie le okre -
Êleƒ tej sa mej mu ta cji czy for my. Spra w´
kom pli ku je tak ̋ e fakt, ˝e wie le mu ta cji da je
in ny fe no typ na ka˝ dym z pod ga tun ków ba -
˝an ta. Âwia do moÊç te go zja wi ska jest szcze -

gól nie wa˝ na dla ho dow ców spe cja li zu jà cych
si´ w ho dow li wy stan da ry zo wa nych, wy sta -
wo wych od mian barw nych. Zu pe∏ nie ina czej
bo wiem ta sa ma mu ta cja b´ dzie wy glà daç na
pod ga tun ku chiƒ skim (jed nym z naj ja Êniej -

Mu ta cje ba ̋ an ta ∏ow ne go
cz. 1

Kogut mutacji ciemnej, formy zielonej. Fot. G. Reclos.

Krzysz tof An dres, Mi cha∏ Bu gaj ski

Przy oka zji oma wia nia barw ba ̋ an ta au to rzy
po s∏u gi wa li si´ kil ko ma ter mi na mi okre Êla jà cy mi
mo dy fi ka cje upie rze nia: 

Mu ta cja barw na – to ta ka zmia na in for -
ma cji ge ne tycz nej, któ ra jest dzie dzi czo na i wy -
wo ∏u je wi docz ny efekt w po sta ci mo dy fi ka cji bar -
wy upie rze nia (w przy pad ku pta ków), ale cz´ sto
tak ̋ e bar wy t´ czów ki oka, sko ków, dzio ba i in -
nych nie opie rzo nych cz´ Êci cia ∏a. Mu ta cja barw na
mo ̋ e mieç tak ̋ e wp∏yw na struk tu r´ upie rze nia,
zdro wot noÊç, ˝y wot noÊç czy ce chy u˝yt ko we.

Od mia na barw na – to utrwa lo na bàdê
uzy ski wa na na dro dze od po wied nich ko ja rzeƒ
bar wa upie rze nia (w przy pad ku pta ków) ró˝ nià -
ca si´ od po zo sta ∏ych od mian barw nych i bar wy
dzi kiej. Od mia n´ barw nà wy wo ∏u jà okre Êlo ne
mu ta cje barw ne, ze spo ∏y dwóch lub wie lu mu ta -
cji barw nych albo mu ta cje wzbo ga co ne dzia ∏a -

niem nie okre Êlo nych mo dy fi ka to rów na gro ma -
dzo nych pod czas prac se lek cyj nych nad od mia nà.
Jed nà od mia n´ barw nà mo gà wy wo ∏y waç nie kie -
dy ró˝ ne mu ta cje, jed nak cz´ sto da nà mu ta cj´
mo˝ na od ró˝ niç od in nej po szcze gó ∏ach bar wy
nie opie rzo nych cz´ Êci cia ∏a.

For ma barw na – je Êli pta ki no szà ce tà sa -
mà mu ta cj´, mi mo to ró˝ nià si´ bar wà upie rze nia
czy bar wà po ∏y sku, to te od mien ne bar wy mo˝ -
na na zy waç for mà barw nà. Mo˝ na do mnie my -
waç, ˝e na wy st´ po wa nie da nej for my ma jà
wp∏yw nie okre Êlo ne czyn ni ki ge ne tycz ne o dzia -
∏a niu wzmac nia jà cym, mo dy fi ku jà cym lub os∏a bia -
jà cym bar w´ lub po ∏ysk upie rze nia.

Na bar w´, ton czy po ∏ysk upie rze nia od mian,
mu ta cji czy form ba ̋ an ta zwy czaj ne go de cy du jà -
cy wp∏yw ma jà pod ga tun ki, u ja kich da na mo dy fi -
ka cja upie rze nia wy st´ pu je.
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szych i z bia ∏à kraj kà), a ina czej na pod ga tun -
ku kau ka skim (ciem no czer wo nym, bez bia ∏ej
ob ro ̋ y). Zna jo moÊç wy glà du pod ga tun ków
jest wi´c istot na dla ho dow ców mu ta cji
barw nych, gdy˝ nie któ re z nich pre zen tu jà
si´ atrak cyj niej na pew nych pod ga tun kach.
Po ni ̋ ej skró to wo przed sta wio no opis naj -
bar dziej po pu lar nych pod ga tun ków ba ̋ an ta
zwy czaj ne go, two rzà cych eu ro pej skie go ba -
˝an ta ∏ow ne go:

Ba ̋ ant kau ka ski – ko gut cha rak te ry -
zu je si´ bra kiem ob ro ̋ y, a upie rze nie ma od -
cieƒ czer wo no -pur pu ro wy. 

Ba ̋ ant ob ro˝ ny – ko gut po sia da bia ∏à
ob ro ̋ ´ i wà ski bia ∏y pa sek („brwi”) nad ró ̋ a -
mi, upie rze nie w od cie niu z∏o tym. 

Ba ̋ ant mon gol ski – ko gut ma sze ro kà
bia ∏à ob ro ̋ ´, prze rwa nà z przo du i upie rze -
nie w od cie niu brà zo wo -kasz ta no wym. 

Naj wi´k szy udzia∏ w two rze niu ba ̋ an ta
∏ow ne go mia ∏y ba ̋ an ty ob ro˝ ne i mon gol -
skie, stàd na sze ba ̋ an ty ∏ow ne sà fe no ty po -
wo naj bar dziej zbli ̋ o ne do tych pod ga tun -
ków, mi mo ˝e naj wcze Êniej na te re ny na sze -
go kra ju spro wa dzo no for m´ kau ka skà.

Prze glàd mu ta cji barw nych
ba ̋ an ta zwy czaj ne go:
Mu ta cje bia ∏e 
Po zna no do tej po ry ge ne ty k´ kil ku mu ta -

cji wy wo ∏u jà cych bia ∏à bar w´ upie rze nia ba -
˝an tów zwy czaj nych.

Jed nà z nich jest re ce syw na, nie sprz´ ̋ o na
z p∏cià mu ta cja bia ∏a okre Êla na sym bo lem c.
No si cie le tej mu ta cji, po za bia ∏à bar wà piór,
cha rak te ry zu jà si´ per ∏o wo -bia ∏y mi sko ka mi
i dzio bem, a co naj wa˝ niej sze nie bie skà bar -
wà t´ czów ki oka. U pta ków tych wy st´ pu jà
cza sem po je dyn cze barw ne pió ra, bàdê bia ∏e
pió ra by wa jà lek ko pig men to wa ne. Ze
wzgl´ du na wy st´ po wa nie drob nych barw -
nych pla mek, ba ̋ an ty tej od mia ny na zy wa si´
w Pol sce bia ∏y mi na kra pia ny mi. Mie szaƒ ce
z pta ka mi barw ny mi mo gà zdra dzaç po sia da -

nie ge nu bar wy bia ∏ej, gdy˝ cz´ sto ma jà bia ∏e
koƒ ce skrzy de∏ i bia ∏à plam k´ na pod gar dlu.

Opi sa no tak ̋ e in nà re ce syw nà mu ta cj´,
wy wo ∏u jà cà bia ∏à bar w´ piór ba ̋ an ta, któ rà
w od ró˝ nie niu do po przed niej okre Êla si´
sym bo lem bw, a pta ki fe no ty po wo cha rak te -
ry zu jà si´ po sia da niem „nor mal nych”, orze -
cho wo -brà zo wych oczu, na to miast no gi
i dziób ma jà bar w´ cie li sto -˝ó∏ tà.

Bar dzo rzad ko wÊród ba ̋ an tów spo ty ka
si´ tak ̋ e praw dzi we al bi no sy, któ re cha -
rak te ry zu jà si´ po sia da niem ró ̋ o wej bar wy
oczu. Mu ta cja al bi no tycz na (sym bol a), po -
dob nie jak po przed nie, ma cha rak ter re ce -
syw ny, ust´ pu jà cy.

Ba ̋ an ty sze ki (pstre, ang. spot ting,
pied, pi) ma jà w upie rze niu bia ∏e pla my, któ -
re ogra ni cza jà si´ za zwy czaj do tyl nej cz´ Êci

Para ba˝antów mutacji bia∏ej niebieskookiej. PierÊ koguta pokryta jest wyraênymi plamkami, dlatego
hodowcy nazywajà t´ form´ bia∏à nakrapianà. Fot. A. Karczewska.

Stado ba˝antów bia∏ych, mutacji niebieskookiej.
Fot. K. Andres.

Kogut ba˝anta bia∏ego, mutacji niebieskookiej 
o piórach zmierzwionych. Fot. R. Biesaga

M∏ody samiec pomaraƒczowy szek (pstry). Fot. K. Andres
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kor pu su, a ich kszta∏t i wiel koÊç po ka˝ dym
pie rze niu jest nie co in na. Naj wi´ cej barw -
nych piór ba ̋ an ty te ma jà na pier si.

Ce chà cha rak te ry stycz nà sze ków sà tak ̋ e
oczy bar wy brud no -nie bie sko -sza rej. Usta lo -
no, ˝e mu ta cja wy wo ∏u jà ca t´ bar w´ ma cha -
rak ter re ce syw nej, au to so mal nej (nie sprz´ -
˝o nej z p∏cià), a pta ki jà no szà ce sà de li kat niej -
sze i trud niej sze w wy cho wie ni˝ te o pe∏ nych
bar wach. Mo˝ na wy snuç przy pusz cze nie, ˝e
sze ki i for ma bia ∏a na kra pia na ma jà po dob ne
pod ∏o ̋ e ge ne tycz ne, ale dro gà se lek cji usta lo -
no wy st´ po wa nie wi´k szej lub mniej szej ilo -
Êci pig men tu w pió rach. Sze ki mo gà wy st´ po -
waç na pod k∏a dzie in nych mu ta cji, jak me la ni -
stycz nej czy ˝ó∏ tej, wów czas barw ne pió ra
od po wia da jà bar wie pod k∏a do wej.

For ma me la ni stycz na (ciem ny mu -
tant, mu ta cja czar na, Pha sia nus c. mut.
te ne bro sus, sym bol M) zo sta ∏a opi sa na naj -
wcze Êniej spo Êród wszyst kich od mian barw -
nych ba ̋ an ta ∏ow ne go. Do ko na∏ te go
w 1927 r. Ha chi su ka, któ ry nada∏ jej ∏a ciƒ skà
na zw´ te ne bro sus, po tym jak w 1925 r. za -
uwa ̋ y∏ na tar gu dro biu w Cam brid ge ku r´
ba ̋ an ta o upie rze niu zbli ̋ o nym do par dwy
szkoc kiej (La go pus l. sco ti cus). Kie dy Ha chi -
su ka po wia do mi∏ o tym zda rze niu lor da Ro -
th schil da, ten po in for mo wa∏ go, ˝e ta kie ba -
˝an ty ob ser wu je si´ w hrab stwie Nor folk
(An glia) ju˝ od oko ∏o 1888 r. W mi´ dzy cza -
sie pta ki tej mu ta cji sta ∏y si´ po pu lar ne nie
tyl ko w An glii, ale i we Fran cji, gdzie by ∏y po -
szu ki wa ne ze wzgl´ du na du ̋ e roz mia ry, wi -
tal noÊç, od por noÊç i p∏od noÊç.

Wraz ze zwi´k sza jà cà si´ po pu lar no Êcià
ciem nych mu tan tów, po ja wia ∏y si´ co raz
cz´ Êciej sztu ki eks tre mal nie ciem ne, na zy wa -
ne tak ̋ e dziÊ czar ny mi.

Pi skl´ ta ciem nych mu tan tów czy stej od -
mia ny czar nej sà prze wa˝ nie czar ne, ale gar -
d∏o, koƒ ce skrzy de∏ i brzuch sà bia ∏e. Po -
szcze gól ne pi skl´ ta ró˝ nià si´ wiel ko Êcià tych

bia ∏ych plam. WÊród ciem nych mu tan tów
po ja wia jà si´ tak ̋ e pi skl´ ta bar wy ciem no -
cze ko la do wej, u któ rych bia ∏e pla my sà
mniej sze. Do ro s∏e ku ry sà czar ne z zie lo ny mi
i pur pu ro wy mi re flek sa mi na g∏o wie, szyi,
pier siach i wierz chu, ale cz´Êç z nich ma do -
dat ko wo brà zo we prà˝ ki na ca ∏ym cie le. Do -
ro s∏e ko gu ty sà czar ne z sil nym me ta licz nym
nie bie sko -zie lo nym po ∏y skiem, pier si i bo ki
ma jà po ∏ysk gra na to wo -fio le to wy, a ogon za -
zwy czaj jest ciem no sza ry czar no prà˝ ko wa -
ny, choç wy st´ pu jà te˝ oka zy o ogo nie ca∏ ko -
wi cie czar nym. Na wet naj ciem niej sze ko gu ty
nie ma jà in ten syw nie czar nych lo tek i brzu -
cha, któ re sà dym nej bar wy.

Krzy ̋ ów ki te sto we prze pro wa dzo ne
przez Bruck ne ra jesz cze przed II woj nà
Êwia to wà wy ka za ∏y, ˝e za wy st´ po wa nie
for my me la ni stycz nej od po wia da po je dyn -
czy gen, nie kom plet nie do mi nu jà cy. Zna czy
to ty le, ˝e przy ko ja rze niu osob ni ków 

Kura formy zielonej. Fot. R. Biesaga.

Kogut formy zielonej widziany z przodu i z góry. Fot. R. Biesaga.

Stado ba˝antów granatowych (ciemne mutanty). Fot. K. Andres.

Kura purpurowa. Fot. R Biesaga.
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czar nych z upie rzo ny mi stan dar do wo, po -
tom stwo b´ dzie wy ka zy wa ∏o ce chy for my 
me la ni stycz nej, ale na t´ ̋ e nie bar wy czar nej 
b´ dzie s∏ab sze. 

Na in ten syw noÊç bar wy ciem nych mu tan -
tów ma jà wp∏yw do dat ko we ge ny mo dy fi ka -
to ry, któ re zo sta ∏y utrwa lo ne w po pu la cjach

cha rak te ry zu jà cych si´ naj ciem niej szà bar wà.
Wszyst ko to spra wia, ˝e za rów no wÊród
pta ków b´ dà cych czy sty mi ciem ny mi mu tan -
ta mi, jak i wÊród ich mie szaƒ ców z for mà
stan dar do wà, spo ty ka si´ pta ki o znacz nych
ró˝ ni cach w na t´ ̋ e niu ciem nej bar wy. Pta ki
te ró˝ nià si´ tak ̋ e od cie niem po ∏y sku,

w zwiàz ku z tym ho dow cy wy ró˝ nia jà ró˝ ne
od mia ny ciem nych mu tan tów, jak pur pu ro -
we, zie lo ne czy gra na to we. Pta ki pur pu ro -
we sà naj cz´ Êciej mie szaƒ ca mi ciem nych
mu tan tów z for mà pod sta wo wà, a ko gu ty
upie rze niem przy po mi na jà dzi kie go ba ̋ an ta
pstre go (P. ver si co lor). Pur pu ro wo -fio le to we
re flek sy znaj du jà si´ g∏ów nie na pier si ko gu -
tów i po cho dzà od wy st´ pu jà cych w pió rach
wspól nie pig men tów: czar ne go i czer wo ne -
go. Bar wa kur mie szaƒ ców jest jed nak brà -
zo wa z prà˝ ka mi czar ny mi i kre mo wy mi, co
wy raê nie od ró˝ nia te mie szaƒ ce od ba ̋ an ta
pstre go. Ko gu ty for my zie lo nej sà in ten -
syw nie ciem no zie lo ne, a ku ry od ja sno brà zo -
wych do ciem no brà zo wych prà˝ ko wa nych
z ma ∏y mi zie lo ny mi „oczka mi” na pió rach. 

Ko gu ty for my gra na to wej sà ciem niej -
sze ni˝ mu ta cji zie lo nej, z wi docz nym in ten -
syw nym gra na to wym po ∏y skiem, ku ry sà
ciem no brà zo we prà˝ ko wa ne z gra na to wy mi
oczka mi na pió rach. 

Nie jest jed nak do tàd ja sne, czy for ma me -
la ni stycz na jest praw dzi wà mu ta cjà, czy efek -
tem se lek cji mie szaƒ ców ba ̋ an ta zwy czaj ne -
go (P. col chi cus) z ba ̋ an tem pstrym. 

Mu ta cja kre mo wa (cre am, cr), na zy wa -
na tak ̋ e p∏o wà (fad ded) lub roz ja Ênie niem
Van Bu ren’a (Van Bu ren di lu tion), zo sta ∏a
opi sa na w 1941 r. przez Bruck ner’a, któ ry
po da je, ˝e jest to mu ta cja jed no ge no wa, re -
ce syw na i au to so mal na, wy wo ∏y wa na przez
gen po wo du jà cy wi´k sze roz ja Ênie nie bar wy
u ko gu tów ni˝ u kur. Mu ta cja ta ma po dob ne
dzia ∏a nie i dzie dzi cze nie jak mu ta cja o tej sa -
mej na zwie, wy st´ pu jà ca u kur (min. cy try no -
we Se bri ght i po ma raƒ czo wo szy je Fe nik sy;
o mu ta cji kre mo wej u kur i ge nie ig, któ ry jà
wy wo ∏u je, mo˝ na prze czy taç w dru gim nu -
me rze „Wo lie ry” z 2007 r., str. 29). Za rów no
u ku ry do mo wej, jak i u ba ̋ an ta mu ta cja kre -
mo wa pro wa dzi do sil ne go roz ja Ênie nia bar -
wy z∏o to-czer wo nej do ja sno s∏om ko wej.
Zmia na ta nie obej mu je jed nak bar wy bru nat -
nej, dla te go np. bar ków ki po ma raƒ czo wo -
szy ich ko gu tów ra sy Fe niks po zo sta jà brà zo -
we. Mu ta cja ta nie ma tak ̋ e wp∏y wu na bar -
w´ czar nà. Ku ry ba ̋ an ta ∏ow ne go, no szà ce
mu ta cj´ kre mo wà, nie mal nie ró˝ nià si´ bar -
wà od dzi kiej for my, gdy˝ ta cha rak te ry zu je
si´ pra wie zu pe∏ nym bra kiem bar wy rdza wo -
-czer wo nej, któ rà roz cieƒ cza∏ by gen cr. Na -
to miast w upie rze niu ko gu ta dzi kiej for my
prze wa ̋ a bar wa czer wo na, dla te go u kre mo -
wych mu tan tów efekt dzia ∏a nia ge nu cr jest
wy raê ny, ca ∏a czer wieƒ re du ko wa na jest do

Para ba˝antów odmiany pomaraƒczowej wywo∏ywanej przez mutacj´ ˝ó∏tà. Silny miedziany po∏ysk
piór niemal jednolitej barwy mo˝na uzyskaç po przeniesieniu mutacji ˝ó∏tej do ba˝antów kaukaskich
i kierunkowej selekcji. Fot. K. Andres.

Kogut mutacji kremowej. Mal. K. Andres

Kura odmiany pomaraƒczowej. Fot. K. Andres.
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bar wy kre mo wo -˝ó∏ ta wej. PierÊ ko gu ta ma
wów czas bar w´ s∏om ko wà ze srebr no -z∏o -
tym po ∏y skiem, któ ry kon tra stu je z gra na to -
wo -czar ny mi c´t ka mi. Je an De la co ur, w swo -
jej mo no gra fii „The Phe asants of the World”
(„Ba ̋ an ty Âwia ta”) z 1977 r., wspo mi na o for -
mie zwa nej ba ̋ an tem cze skim (Bo he mian
Phe asant), któ re go opis po kry wa si´ z opi -
sem mu ta cji kre mo wej. Mi mo ˝e od mia na ta
jest bar dzo atrak cyj na, nie jest jed nak cz´ sto
spo ty ka na w ho dow lach ama tor skich. Ba ̋ an -
ty mu ta cji kre mo wej ho do wa ne sà jed nak
w Wiel kiej Bry ta nii i na zy wa ne sà tam ∏o so sio -

wy mi (sal mon). Bry tyj skie ko gu ty naj cz´ Êciej
nie po sia da jà bia ∏ej ob ro ̋ y. Po je dyn cze osob -
ni ki kre mo we spo ty ka si´ tak ̋ e cza sem
wÊród ba ̋ an tów po lnych w na szym kra ju,
jed nak ze wzgl´ du na kon tra sto wy ry su nek sà
du ̋ o bar dziej na ra ̋ o ne na atak dra pie˝ ni ków.

Mu ta cja blond, ina czej roz ja Ênie nie
sprz´ ̋ o ne z p∏cià (sex lin ked di lu te, di),
to dru gi opi sa ny przez Bruck ner’a fak tor wy -
wo ∏u jà cy po dob ny efekt jak mu ta cja kre mo -
wa, ale obie te mu ta cje mo gà byç ∏a two od -
ró˝ nio ne u pta ków obu p∏ci. Do ro s∏e ko gu ty
no szà ce gen blond ma jà upie rze nie dzi kie,
na to miast bar wa kur jest moc no roz ja Ênio na
w po rów na niu do for my dzi kiej. Mu ta cja
blond umo˝ li wia roz ró˝ nia nie jed no dnio -
wych pi sklàt po cho dzà cych z ko ja rze nia ko -
gu tów blond z ku ra mi for my dzi kiej na pod -
sta wie ró˝ nic w bar wie pu chu (au to se xing).
Pi skl´ ta kur ki ma jà wte dy ja sny puch z de li -
kat nym ry sun kiem, na to miast bar wa pu chu
ko gut ków jest cha rak te ry stycz na dla pi sklàt
dzi kich.

Pta ki no szà ce gen blond praw do po dob nie
na zy wa ne sà przez ho dow ców i my Êli wych
cy na mo no wy mi. Ko gu ty cy na mo no we sà
o ton ja Êniej sze od upie rzo nych stan dar do -
wo, co do ty czy za rów no bar wy czer wo nej,
któ ra roz ja Ênia na jest do z∏o ci sto -po ma raƒ -
czo wej, jak i bar wy czar nej re du ko wa nej do
w´ glo wej. Cy na mo no we ku ry sà bar wy kre -
mo wej z be ̋ o wo -brà zo wa wy mi ozna ka mi,
wy st´ pu jà cy mi w tych sa mych miej scach co
u for my dzi kiej, brak jest im jed nak czar ne go
pig men tu. Mu ta cja blond u pta ków me la ni -
stycz nych two rzy fe no typ okre Êla ny ja ko
tan (ja sno brà zo wy).

W 1964 r. Asmund son opi sa∏ ge ne ty k´
˝ó∏ tych od mian barw nych ba ̋ an ta ∏ow ne go: 

For ma ˝ó∏ ta (buff): sa miec o po pie la to -
-czar nej lub fio le to wo -czar nej g∏o wie i szyi,
bia ∏a ob ro ̋ a (kraj ka), resz ta cia ∏a ˝ó∏ ta
o zró˝ ni co wa nym na t´ ̋ e niu pig men ta cji,
s∏a bo wi docz ny ry su nek jak u for my pod sta -
wo wej (dzi kiej), c´t ki na pier si czar ne i nie -
wiel kie, ogon nie ma prà˝ ko wa nia. Ku ra ja -

sno ̋ ó∏ to -be ̋ o wa z brà zo wym ry sun kiem,
od po wia da jà cym for mie pod sta wo wej,
ogon jest brà zo wo prà˝ ko wa ny. 

For ma ja sno ̋ ó∏ ta (li ght buff): ko gut
i ku ra pia sko wo -˝ó∏ to -bia ∏e, na t´ ̋ e nie ˝ó∏ tej
bar wy od po wia da na t´ ̋ e niu bar wy czer wo -
nej for my pod sta wo wej, brak bar wy czar nej.

Ko ja rze nia te sto we tych od mian, a tak ̋ e
for my pod sta wo wej wy ka za ∏y, ˝e obie opi -
sa ne for my po wo du je ta sa ma mu ta cja po -
je dyn cze go ge nu. Osob ni ki ja sno ̋ ó∏ te oka -
za ∏y si´ byç ho mo zy go ta mi, a osob ni ki ˝ó∏ te
he te ro zy go ta mi w nie pe∏ nie do mi nu jà cym
ge nie au to so mal nym, ozna czo nym ja ko
B (od an giel skie go s∏o wa buff). Pta ki for my
˝ó∏ tej (B/b+) ko ja rzo ne ze so bà da jà po -
tom stwo ja sno ̋ ó∏ te (B/B), ˝ó∏ te i dzi kie
(b+/b+) w sto sun ku 1: 2: 1. Na to miast pta -
ki ja sno ̋ ó∏ te ko ja rzo ne z dzi ki mi da jà 100%
osob ni ków ˝ó∏ tych. For ma ja sno ̋ ó∏ ta w na -
szym kra ju i w Eu ro pie Za chod niej zna na
jest ja ko iza be lo wa ta. Je Êli for ma ˝ó∏ ta wy -
st´ pu je na tle ba ̋ an ta kau ka skie go, to pta ki
tej od mia ny na zy wa si´ w na szym kra ju po -
ma raƒ czo wy mi. Pod sta wo wà bar wà tej
od mia ny jest ko lor po ma raƒ czo wo -z∏o ty
z ja sno brà zo wym ry sun kiem, g∏o wa ko gu ta
ja sno brà zo wa. Je Êli mu ta cja ˝ó∏ ta po ∏à czo na
jest z mu ta cjà ciem nà (for ma gra na to wa,
zie lo na czy pur pu ro wa), to pta ki na zy wa si´
czer wo ny mi. Ko gu ty od mia ny czer wo nej sà
bar wy ciem no brà zo wej, g∏o wa jest zie lo no -
-ka wo wa, a ogon nie po sia da prà˝ ko wa nia.
Ku ry sà bar wy brà zo wej.

War to w tym miej scu tak ̋ e do daç, ˝e
dzi´ ki in ten syw nie pro wa dzo nej pra cy ho -
dow la nej, g∏ów nie Cze chów, uzy ska no
szcze gól nie atrak cyj nà for m´ od mia ny po -
ma raƒ czo wej o nie mal jed no li cie mie dzia nej
bar wie piór ko gu ta.

Na le ̋ y za zna czyç, ˝e u ba ̋ an tów po za
od mia nà czer wo nà (in te rak cja dwóch mu -
ta cji: ciem nej i ˝ó∏ tej) wy st´ pu je tak ̋ e mu -
ta cja czer wo na (red), któ ra wraz z po zo -
sta ∏y mi zo sta nie opi sa na w dru giej cz´ Êci
ar ty ku ∏u. 

Kogut izabelowaty (mutacja ˝ó∏ta) oraz kura o dzikim upierzeniu. Fot. S. Owczarek.

Portret koguta odmiany pomaraƒczowej. 
Fot. R. Biesaga.

M∏ody kogut pomaraƒczowy, nie w pe∏ni
jeszcze wybarwiony. Fot. R. Biesaga.

Kogut noszàcy mutacj´ ˝ó∏tà o doÊç szerokiej
bia∏ej obro˝y (wp∏yw podgatunków
mongolskiego i obro˝nego). Fot. R. Biesaga.


