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MUTACJE
ba˝anta ∏ownego

cz. II

MMu ta cja psze nicz na po ja wi ∏a si´ na
far mie ba ̋ an tów Sa skat che wan w 1948
r., a opi sa na zo sta ∏a w 1974 r. przez

Craw ford’a. Przy po mi na w dzia ∏a niu mu ta cj´
psze nicz nà ku ry do mo wej i dla te go otrzy ma ∏a
sym bol wh (od an giel skie go s∏o wa whe aten –
psze nicz ny). Do wie dzio no, ˝e upie rze nie
psze nicz ne wy wo ∏u je po je dyn cza au to so mal -

na mu ta cja re ce syw na. Nie jest wi´c zwià za na
z p∏cià i do ujaw nie nia si´ po trze bu je dwóch
ko pii po cho dzà cych od oboj ga ro dzi ców.

Gen wh roz ja Ênia w pe wien okre Êlo ny
spo sób bar w´ upie rze nia dzi kie go. U pta -
ków do ro s∏ych roz ja Ênie nie to jest wy raê niej -
sze u kur, na to miast pi skl´ ta obu p∏ci nie ró˝ -
nià si´ bar wà pu chu, któ ry jest kre mo wy,

cza sem z nie wiel ki mi czar ny mi plam ka mi na
g∏o wie i ple cach, zu pe∏ nie ta ki jak u pi sklàt
kur bar wy psze nicz nej. Upie rze nie m∏o do -
cia ne jest bia ∏e, choç cza sem na wierz chu
cia ∏a po ja wia jà si´ pió ra pig men to wa ne.
Ostat nie pie rze nie u kur prze bie ga bez
szcze gól nych zmian w ko lo ry sty ce. Do ro s∏e
ku ry sà ja sno ̋ ó∏ te do kre mo wo -bia ∏ych z de -
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li kat nym be ̋ o wym ry sun kiem. Pió ra wierz -
chu sà be ̋ o wo -˝ó∏ ta we z ja snym obrze ̋ e -
niem, a pió ra szyi ma jà ró ̋ o wa wy ton. Ko gu -
ty bar wà nie mal przy po mi na jà for m´ dzi kà.
Brak im jed nak jest bia ∏ej ob ro ̋ y na szyi (bez
wzgl´ du, w ja kim pod ga tun ku mu ta cja ta wy -
st´ pu je). Czar ne c´t ki na pier si sà nie co zre -
du ko wa ne, na to miast czar ne ∏u ski na bar -
ków kach oraz prà˝ ki na ogo nie i pa sy w lot -
kach nie wy st´ pu jà. Na wet je Êli mu ta cja wy -
st´ pu je u pod ga tun ków o sio dle nie bie skim,
zie lo no -nie bie skim bàdê sza ro nie bie skim,
przy bie ra ono bar w´ rdza wà, a mo zai ko wy
ry su nek grzbie tu zo sta je za ma za ny. Wszyst -
ko to spra wia, ˝e ko gu ty wy glà da jà bar dziej
rdza wo i mniej spek ta ku lar nie od for my dzi -
kiej.

Mu ta cja czer wo na zna na jest g∏ów nie
w USA i ob ja wia si´ wy st´ po wa niem g∏´ bo kiej
ciem no czer wo nej bar wy piór za rów no u ko -
gu tów, ja ki i u kur. Ba ̋ an ty czer wo ne nie sà
jed no li tej bar wy i da si´ u nich do strzec ry su -
nek ty po wy dla for my dzi kiej. Ko gu ty ma jà
czar nà g∏o w´, ry su nek na bar kach i w skrzy -
d∏ach oraz ciem niej sze prà˝ ki na ogo nie. Na to -
miast ob ro ̋ a ma bar w´ ˝ó∏ ta wo -rdza wà,
a czar ne c´t ki na pier si sà roz my te i nie wy raê -
ne. Ku ra jest nie mal jed no li cie rdza wo -ma ho -
nio wa z czar no -˝ó∏ ty mi prà˝ ka mi na grzbie cie.

Nie co ja Êniej sze od czer wo nych pta ki na zy -
wa ne sà cy na mo no wy mi. Mi mo tej sa mej na -
zwy ró˝ nià si´ od cy na mo no wych, wy mie nio -
nych przy oka zji mu ta cji blond. W USA i Au -
stra lii zna na jest tak ̋ e for ma cze ko la do wa.

Mu ta cja srebr na (pla ty no wa, po -
pie la ta, nie bie ska, nie bie sko -sza ra,
be ̋ o wa, ashy) jest re ce syw nà mu ta cjà, któ ra
w dzia ∏a niu przy po mi na mu ta cj´ la wen do wà
ku ry do mo wej (od mia ny per ∏o we i por ce la -
no we, np. ka rze∏ ków bel gij skich czy ∏ap cia -
tych). W efek cie mu ta cji za rów no u kur, jak
i ba ̋ an tów pió ra bar wy czar nej roz ja Ênia ne sà
do ja sno nie bie sko -po pie la tych, a pió ra czer -
wo ne i brà zo we do cie li stych i be ̋ o wych.
U for my me la ni stycz nej mu ta cja srebr na po -
wo du je wy stà pie nie fe no ty pu nie bie skie -
go. Wów czas w upie rze niu prak tycz nie nie
wy st´ pu jà pió ra bar wy in nej ni˝ nie bie sko -
-po pie la ta. Mu ta cja srebr na ba ̋ an tów ma
wi´c in ne dzia ∏a nie ni˝ sre brzy stoÊç ku ry do -
mo wej (!) i dla od ró˝ nie nia za rów no od sre -
brzy sto Êci (nie po zna nej do tàd u ba ̋ an ta), jak
i praw dzi wej mu ta cji nie bie skiej (opi sa nej po -
ni ̋ ej), po win na no siç na zw´ pla ty no wej.

Mu ta cja nie bie ska po wo du je wy stà pie -
nie dwóch fe no ty pów. Je Êli osob nik po sia da
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dwie ko pie ge nu nie bie skie go (stan ho mo zy -
go tycz ny), to ca ∏y czar ny czy sza ry barw nik
piór jest z piór usu wa ny, na to miast barw nik
czer wo ny i bru nat ny jest roz ja Ênia ny do
rdza we go. Ko gu ty ma jà wi´c bia ∏à kraj k´,
bia ∏a we skrzy d∏a i pod pu sze nie oraz bia ∏e pa -
sy na ogo nie, na to miast pierÊ, bar ków ki, sio -
d∏o (je Êli mu ta cja jest na pod ga tun ku o sio dle
czer wo nym) sà rdza we. G∏o wa ma bar w´
be ̋ o wà. Kur ki sà ˝ó∏ ta wo -be ̋ o we z bia ∏y mi
(w miej scu czar nych) ozna ka mi. Je Êli gen nie -
bie ski wy st´ pu je tyl ko w jed nej ko pii, to
czar ny barw nik za rów no u sam ca, jak i sa mi -
cy roz ja Ênia ny jest do po pie la te go, stàd przy -
po mi na po pu lar nà mu ta cj´ nie bie skà u ku ry
do mo wej (ra sa an da lu zyj ska, od mia ny nie -
bie sko ∏u sko wa ne Wy an dot te itp.). Po je dyn -
cza ko pia ge nu nie ma wp∏y wu na bar w´
czer wo nà i brà zo wà w upie rze niu ba ̋ an tów.
Kur ki wy glà da jà wi´c jak for ma dzi ka, z tym
˝e czar ne ozna ki roz ja Ênio ne sà do sza rych,
na to miast ko gu ty przy po mi na jà for m´ pod -
sta wo wà, jed nak g∏o wa, c´t ki na pier si, ∏u ski
na bar ków kach, pa sy na ogo nie i pod pu sze -
nie jest po pie la te.

W zwiàz ku z tym w∏a Ênie ta mu ta cja po -
win na no siç na zw´ nie bie skiej lub po pie la -
tej, ale w na szym kra ju nazw tych u˝y wa si´
cz´ Êciej w kon tek Êcie mu ta cji pla ty no wej.
Nie ste ty na zew nic two mu ta cji ba ̋ an tów
na ca ∏ym Êwie cie jest wy so ce nie upo rzàd ko -
wa ne, i tak for ma z nie bie ski mi ozna ka mi
w Wiel kiej Bry ta nii na zy wa na jest Bo he mian
Phe asant (ba ̋ ant cze ski), a ju˝ w USA, ta sa -
ma na zwa, okre Êla mu ta cj´ kre mo wà.

W Sta nach Zjed no czo nych wy st´ pu je po -
nad to for ma ivo ry (bar wa ko Êci s∏o nio wej).
Pta ki tej od mia ny ma jà upie rze nie nie mal jed -
no li cie kre mo wo -be ̋ o wa wo -ja sno sza re,
zbli ̋ o ne bar wà do ko Êci s∏o nio wej. Mo˝ na
jed nak za uwa ̋ yç de li kat ny ry su nek prà˝ ków,
bia ∏ej ob ro ̋ y czy ∏u sko wa nia na grzbie cie.

Za sa dy ho dow li od mian barw nych
ba ̋ an tów 

Za zwy czaj no si cie le mu ta cji sà wà tlej szej
bu do wy, de li kat niej sze i s∏ab sze od pta ków
„dzi kich”, ale nie do ty czy to na przy k∏ad
ciem nych mu tan tów, ani mi´ snych bia ∏ych
mu tan tów, po pu lar nych w USA i na zy wa -
nych tam Jum bo Whi te. Pta ki Jum bo wy st´ -
pu jà tak ̋ e w bar wie upie rze nia zbli ̋ o nej do
chiƒ skie go pod ga tun ku i dzi´ ki d∏u go trwa le
pro wa dzo nej se lek cji prze wy˝ sza jà roz mia -
ra mi i szyb ko Êcià przy ro stów ma sy cia ∏a
„zwy k∏e” ba ̋ an ty ∏ow ne. Ma sa cia ∏a ko gu -

tów mo ̋ e do cho dziç do ok. 3 kg, a ku rek do
ok. 2,2 kg. 

Na wet wÊród mu ta cji os∏a bia jà cych kon -
dy cj´ i ˝y wot noÊç pta ków spo ty ka si´ i ta kie,
z któ ry mi zwià za ne sà ce chy uwa ̋ a ne za
atrak cyj ne w oczach ho dow ców. Przy k∏a do -
wo, sze ki (na kra pia ne) ma jà cha rak te ry zo -
waç si´ wy˝ szà nie Êno Êcià od pta ków „dzi -
kich”, utrzy mu jà cà si´ pod czas ca ∏e go nie mal
se zo nu re pro duk cyj ne go. Spo ty ka si´ tak ̋ e
po dob ne opi nie o nie Êno Êci ku rek bia ∏ych. 

Ho dow la mu ta cji barw nych od bie ga nie co
od ho dow li ba ̋ an tów bar wy dzi kiej. 

Pierw sza i za sad ni cza ró˝ ni ca po le ga na
tym, i˝ mu si my ∏à czyç ze so bà pta ki o tych
sa mych ko lo rach lub ko lo rach po krew nych,
je Êli chce my za cho waç da nà bar w´. ¸à czàc
„mu tan ty” z pta ka mi dzi ko ubar wio ny mi,
bar dzo szyb ko za tra ci si´ ich wy jàt ko wy ko -
lor, gdy˝ wi´k szoÊç mu ta cji ma cha rak ter re -
ce syw ny (ust´ pu jà cy). Nie do ty czy to
wszyst kich po ∏à czeƒ, gdy˝ nie któ re ko ja rze -
nia da jà no we bar wy, ale dla utrwa le nia tych
barw ko niecz na jest dal sza ho dow la w czy -
stym ko lo rze. 

Ko lej nà ró˝ ni cà jest wiel koÊç stad ro dzin -
nych. Przy mu tan tach naj lep szy efekt uzy sku -
je si´ ∏à czàc ko gu ta z 2-3 ku ra mi. Wi´k sza
iloÊç kur w stad ku za zwy czaj od bi ja si´ wi´k -
szà ilo Êcià nie za p∏od nio nych jaj. 

Pod sta wà pla no wej ho dow li jest ko ja rze nie
pta ków o tej sa mej bar wie. Przy kom ple to wa -
niu stad mo˝ na jed nak za sto so waç me to d´ ∏à -
cze nia ko gu ta z ku ra mi o ró˝ nych bar wach.
Ta kie po st´ po wa nie ma sens wów czas, gdy
chce my uzy skaç no wy ma te ria∏ do dal szej ho -
dow li lub chce my „od Êwie ̋ yç krew” czy po -
pra wiç ko lor, a nie mo ̋ e my zdo byç nie spo -
krew nio nych osob ni ków po sia da jà cych da nà
mu ta cj´ barw nà. Ten ro dzaj ko ja rze nia nie
mo ̋ e byç pod sta wà ho dow li, gdy˝ cz´ sto, nie
zna jàc po cho dze nia pta ków, uzy sku je si´ efekt
ca∏ kiem od mien ny od za mie rzo ne go. Wy bie -
ra jàc ten wa riant, mo˝ na na tknàç si´ tak ̋ e na
in ny, trud ny do obej Êcia pro blem. Nie kie dy
zda rza si´, ˝e pta ki o ró˝ nych bar wach nie to -
le ru jà si´, a na wet sà wo bec sie bie agre syw ne.
Ku ry prze Êla du jà si´, a ko gut nie kry je wszyst -
kich kur. Pro blem ten po ja wia si´ pod czas ∏à -
cze nia w sta dzie pta ków mu ta cji ciem nych
z pta ka mi mu ta cji ja snych. 

Agre syw ne za cho wa nie i nie to le ro wa nie
si´ osob ni ków o od mien nym ko lo rze nie ob -
ja wia si´ tyl ko u pta ków do ro s∏ych. Cz´ sto
ma miej sce ju˝ u pi sklàt. I tu ko lej na ró˝ ni ca.
Je Êli w przy pad ku ba ̋ an tów o upie rze niu dzi -
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Jed no dnio we pi skl´ ta ba ̋ an tów for my „dzi kiej” (fot. 1)
oraz trzech od mian barw nych no szà cych mu ta cj´ czar -
nà (ciem nà). Mi mo ˝e nie mo˝ na do k∏ad nie prze wi -
dzieç, ja kà bar w´ b´ dà mia ∏y pta ki do ro s∏e, nie mniej
jed nak naj ja Êniej sze z nich (fot. 2) to pta ki od mia ny pur -
pu ro wej. Mo˝ na tak ̋ e spo dzie waç si´, ˝e pozosta∏e
piskl´ta, gdy do ro snà, b´ dà na le ̋ a ∏y do for my zielonej
(fot. 3) bàdê gra na to wej (fot. 4). Fot. K. An dres

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
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kim mo˝ na pi skl´ ta utrzy my waç w du ̋ ych
gru pach, to w przy pad ku mu ta cji jest to bar -
dzo ry zy kow ne. Za sad ni czo nie po win no si´
ra zem od cho wy waç „mu tan tów” z „dzi ku -
sa mi”, gdy˝ te dru gie b´ dà do mi no waç
w wal ce o cie p∏o, po karm i wo d´, na wet gdy
ca ∏e sta do b´ dzie mia ∏o opty mal ne wa run ki
by to we. Cz´ stym pro ble mem jest te˝ dzio -
ba nie osob ni ków o in nej bar wie pu chu. Naj -
bar dziej na ra ̋ o ne na agre sj´ sà pi skl´ ta o pu -
chu ja snym, czy li bia ∏e, bia ∏e na kra pia ne, nie -
bie skie, be ̋ o we. 

Przy od cho wie pi sklàt naj lep szym roz wià -
za niem jest po ∏à cze nie w gru py pta ków
o po dob nym pu chu, czy li ja snych w jed nej
a ciem nych w osob nej gru pie. Gru py ta kie
nie po win ny byç du ̋ e, li czeb noÊç nie po win -
na prze kra czaç 20 osob ni ków.

Bar wy pi sklàt i osob ni ków m∏o do -
cia nych po szcze gól nych od mian
barw nych

„Mu tan ty” ró˝ nià si´ od for my dzi kiej ju˝
od pierw szych go dzin ˝y cia. Ró˝ ni ce te do ty -
czà bar wy pu chu i ko lo ru sko ków. Po bar wie
pi sklàt mo˝ na cz´ sto usta liç bar w´ osob ni -
ków do ro s∏ych. Naj ∏a twiej sza pod tym
wzgl´ dem do roz po zna nia jest od mia na
po ma raƒ czo wa, gdy˝ puch pi sklàt jest
nie po wta rzal ny i cha rak te ry stycz ny tyl ko dla
niej. Pi skl´ ta ma jà bo wiem puch pia sko wo -
-po ma raƒ czo wy z ja sno brà zo wy mi pa sa mi
na ple cach. Sko ki sà ja sne. Osob ni ki m∏o do -
cia ne sà bar wy do ro s∏ej ku ry tej od mia ny,
nie kie dy nie co ja Êniej sze; bar wa piór oscy lu -
je wo kó∏ pia sko wej, a ry su nek jest bar wy po -
ma raƒ czo wo -mie dzia nej. 

Od mia na iza be lo wa ta: pi skl´ ta ma jà
puch bia ∏o -˝ó∏ ty, ja sne sko ki, a nie kie dy czer -
wo ne oczy; na tym eta pie roz wo ju nie ró˝ nià
si´ ni czym od pta ków mu ta cji bia ∏ej i bia ∏ej
na kra pia nej – osob ni ki m∏o do cia ne ma jà ju˝
bar w´ iza be lo wa tà, ale znacz nie ja Êniej szà
ni˝ osob ni ki do ro s∏e. 

Mu ta cja bia ∏a: pi skl´ ta ma jà puch bia ∏o -
-˝ó∏ ty, bez prà˝ ków, sko ki sà ja sne. Osob ni ki
m∏o do cia ne sà bar wy bia ∏ej; nie kie dy u pta -
ków tej mu ta cji upie rze nie m∏o do cia ne spra -
wia wra ̋ e nie na stro szo ne go, a pió ra ma jà
po szar pa ne koƒ ców ki; za zwy czaj po ostat -
nim pie rze niu ce cha ta za ni ka. 

Mu ta cja bia ∏a na kra pia na przy po mi -
na czy sto bia ∏à; ciem ne pla my mo gà po ja wiç
si´ za rów no w upie rze niu m∏o do cia nym, jak
i do pie ro w trak cie przy bie ra nia przez pta ki
sza ty do ro s∏ej. 

Mu ta cja al bi no tycz na: pi skl´ ta ma jà
puch bia ∏o -˝ó∏ ty, sko ki bar dzo ja sne oraz
czer wo ne oczy; cz´ ste u pta ków tej mu ta cji
sà pro ble my zdro wot ne. 

Mu ta cja pla ty no wa (srebr na, nie bie -
sko -sza ra): pi skl´ ta ma jà puch bia ∏o -˝ó∏ ty, ja -
sne sko ki. Osob ni ki m∏o do cia ne po sia da jà
upie rze nie bar wy ja sno sza rej z ry sun kiem
tyl ko nie znacz nie ciem niej szym od bar wy t∏a,
nie któ re pta ki ma jà ry su nek bar wy iza be lo -
wa tej; upie rze nie m∏o do cia ne jest pra wie
iden tycz ne jak do ro s∏ej ku ry, jed nak mniej in -
ten syw ne.

Od mia na czer wo na: pi skl´ ta ma jà
puch ru do -po ma raƒ czo wy, bez pa sów.
Osob ni ki m∏o do cia ne sà jed no li cie ru do -
-czer wo ne, nie kie dy ma jà bia ∏e ∏a ty, któ re
w trak cie pie rze nia za ni ka jà. 

„Ciem ne mu tan ty”
For ma pur pu ro wa: pi skl´ ta ma jà puch

ja sno brà zo wy. Osob ni ki m∏o do cia ne po sia -
da jà upie rze nie bar wy brà zo wej z ciem niej -
szym mar mur ko wym ry sun kiem. Nie kie dy
wy st´ pu jà bia ∏e „∏a ty” na pod gar dlu i koƒ -
cach skrzy de∏, któ re za ni ka jà w trak cie osta -
tecz ne go pie rze nia. 

For ma zie lo na: pi skl´ ta ma jà puch bar -
wy ciem no brà zo wej. Osob ni ki m∏o do cia ne
– upie rze nie od ciem no brà zo we go do czar -
ne go, bar dzo cz´ sto z bia ∏y mi pla ma mi na
koƒ cach skrzy de∏, pod gar dlu i brzu chu, któ -
re zni ka jà w trak cie pie rze nia. 

For ma gra na to wa i czar na (po trak -
to wa ne ra zem, bo mo˝ na uznaç pta ki czar ne
za bar dzo in ten syw nie gra na to we): pi skl´ ta
ma jà puch gra fi to wo -czar ny, ciem ne sko ki.
Osob ni ki m∏o do cia ne: upie rze nie czar ne
z bia ∏y mi pla ma mi, któ re za ni ka jà w trak cie
pie rze nia.

Mu ta cja ciem na (for my: zie lo na czy
gra na to wa), a tak ̋ e od mia na po ma raƒ czo wa
czy sza ro -nie bie ska (srebr na) oraz od mia ny
barw ne wy wo dzà ce si´ z nich, ró˝ nià si´ po -
nad to nie znacz nie w za le˝ no Êci od te go, od
ja kie go pod ga tun ku si´ wy wo dzà. 

Pta ki po cho dzà ce od ba ̋ an ta kau ka skie go
od zna cza jà si´ bar dziej na sy co nym ko lo rem.

Bar wa jest rów nie˝ bar dziej jed no li ta.
W prze ci wieƒ stwie bo wiem do pta ków wy -
wo dzà cych si´ od ba ̋ an tów z ob ro ̋ a mi, nie
wy st´ pu jà u nich du ̋ e ró˝ ni ce w na t´ ̋ e niu
bar wy g∏o wy i kor pu su. Ko lor ma ∏ad ny, in -
ten syw nie me ta licz ny po ∏ysk, a ry su nek (jak
∏u ski, c´t ki) nie jest tak wi docz ny jak u pta -
ków wy wo dzà cych si´ od ba ̋ an tów z ob ro -
˝a mi. 

W przy pad ku od mian barw nych, u któ -
rych dà ̋ y si´ do uzy ska nia jed no li tej bar wy,
bia ∏a ob ro ̋ a psu je efekt. Bia ∏e ob ro ̋ e mo˝ na
wy eli mi no waç przez od po wied nie ko ja rze -
nie z ba ̋ an tem kau ka skim, ale za wsze wy -
ma ga to cza su. 

Spo so by uzy ski wa nia nie któ rych
od mian barw nych

Od mia na gra na to wa. 
Od mia ny gra na to wa i zie lo na, jak wspo -

mnia no, sà for ma mi tej sa mej mu ta cji ciem -
nej. Po pta kach in ten syw nie zie lo nych mo˝ na
uzy skaç pe wien pro cent po tom stwa o ciem -
niej szym ubar wie niu. Te pta ki mo gà mieç ju˝
gra na to wy po ∏ysk piór (ko gu ty), ale cz´ sto
jest on ma ∏o in ten syw ny. D∏u ̋ ej pro wa dzo na
pra ca ho dow la na po zwa la uzy skaç pta ki o co -
raz ciem niej szej i in ten syw niej szej bar wie.

For ma pur pu ro wa jest ∏a twa do uzy -
ska nia i utrwa le nia, ale wy ma ga po sia da nia
ba ̋ an tów w ty pie kau ka skim. Wy star czy po -
∏à czyç je z od mia nà zie lo nà. Ju˝ w pierw szym
po ko le niu wszyst kie osob ni ki b´ dà mia ∏y ∏ad -
ny pur pu ro wo -ró ̋ o wy od cieƒ przy ja sno -
brà zo wym ko lo rze piór (ko gu ty). 

Od mia na czer wo na jest tak ̋ e ∏a twa
do uzy ska nia, po przez ko ja rze nie pta ków
po ma raƒ czo wych z zie lo ny mi, a jesz cze le -
piej gra na to wy mi. Nie wszyst kie m∏o de
z pierw sze go po ko le nia b´ dà czer wo ne.
Utrwa le nie bar wy wy ma ga roz mna ̋ a nia
w czy sto Êci bar wy oraz se lek cji. Mo˝ na jed -
nak pró bo waç po now nie „do laç ko lo ru zie -
lo ne go”, po przez do dat ko we ko ja rze nie
z for mà zie lo nà, je Êli czer wieƒ jest na dal ma -
∏o in ten syw na.

Piskl´ta ba˝anta formy dzikiej, purpurowej i granatowej (od prawej do lewej) Fot. K. Andres


