
ZZa cz´ ∏o si´ rok, dwa la ta te mu. Si -
grid van Dort na pi sa ∏a do mnie e -ma -
ila, i˝ na pla cu tar go wym sprze da wa -

ne by ∏y sro ka te ku ry je dwa bi ste. Od pi sa -
∏em jej, i˝ nie by ∏o to nic nad zwy czaj ne -
go, naj praw do po dob niej by ∏y one bar -

wy splash lub „bla dej” sre brzy sto -ku ro pa -
twia nej (sre brzy sto -dzi cze) po -
przez wp∏yw ge nu co lum bia. Kli kam na fo to -
gra fie i ze zdu mie nia ma ∏o nie spa -
d∏em ze sto∏ ka. Wy da wa ∏y si´ byç szcze gól -
ne, bar dzo szcze gól ne! One by ∏y na praw -

d´ sro ka te, ∏a cia te jak kro wa! Pta ki na fo to -
gra fii nie by ∏y w ˝ad nym wy pad -
ku splash. Bar w´ splash mo g∏em wy klu -
czyç, po nie wa˝ pta ki te go ko lo ru sà sza ro -
bia ∏e z nie bie ski mi plam ka mi i smu ga -
mi. Czar ny z czy stym bia ∏ym mo ̋ e wy st´ po -
waç w wie lu wa rian tach, od czar nych bia -
∏o na kra pia nych (pstro ka tych), przez co lum -
bia do exche qu er, ale ni gdy w tej po sta ci: bia -
∏e z tu i ów dzie umiesz czo nà czar nà pla mà. 

Ku ry je dwa bi ste sà re ce syw nie bia ∏e,
a wi´c bia ∏y jest bia ∏y i nie mo ̋ e to byç ˝a -
den in ny ko lor, choç na tu ra cza sa mi p∏a ta fi -
gle. Z rzad ka po je dyn cze pió ro ma in nà bar -
w´, i to wszyst ko. Po sko ja rze niu pta -
ków bia ∏ych z czer wo ny mi lub ˝ó∏ ty mi, uzy -
sku je si´ po tom stwo przy po mi na jà ce jak -
by bia ∏e go ru dzi ka (bia ∏e z rdza wym gar -
d∏em i pier sià). Ko ja rzàc pta ki re ce syw -
nie bia ∏e z ka˝ dym in nym ko lo rem, bia -
∏oÊç nie ujaw nia si´ w po ko le niu po tom -
nym, stàd uzy ska nie pta ków bia ∏ych z czar -
ny mi pla ma mi w ten spo sób jest wy klu czo -
ne. A wi´c jak to by ∏o mo˝ li we? Jest to za -
gad nie nie do roz wi k∏a nia. 
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Barwa SRO KA TA...?
W nu me rze 6/2007 ho len der skie go „Kle in dier Ma ga zi ne Avi cul tu -
ra/Fok kers be lan gen” zna leê li Êmy in try gu jà cy ar ty ku∏ na te mat ho -
dow li ∏a cia tych zwie rzàt. Au tor opi su je sro ka te ku ry je dwa bi -
ste oraz po szu ku je ge ne zy i sche ma tu dzie dzi cze nia tej bar wy. Po -
nie wa˝ te mat jest nie tyl ko cie ka wy, ale te˝ trud ny i ma ∏o u nas po -
pu lar ny, po pro si li Êmy dwóch nie za le˝ nych kon sul tan tów z dzie dzi -
ny ge ne ty ki dro biu o po moc w do sto so wa niu t∏u ma cze nia do pol -
skiej no men kla tu ry ge ne tycz nej i ho dow la nej. Do dat ko wo za -
miesz cza my na koƒ cu ar ty ku ∏u ko men tarz i wy ja Ênie nia obu pa -
nów.
Za pra sza my do lek tu ry. Re dak cja

Krzy ̋ ów ka po mi´ dzy kolorem re ce syw nie bia ∏ym i czer wo nym lub ˝ó∏ tym da je cz´ sto pta ki bia ∏e
z czer wo nym spodem.

Hans Ringnalda



Po wróç my do po czàt ku hi sto rii. Na pi sa -
∏em e -ma ila do Dic ka Tim mer mans’a. Je -
go opo wieÊç by ∏a szcze gól na: Upie rze -
nie sro ka te po wsta ∏o na sku tek sko ja rze -
nia czar ne go ko gu ta je dwa bi ste go z bia ∏à ku -
rà du ̋ e go le ghor na ho len der skie go. Upie -
rze nie pta ków po ko le nia po tom ne -
go (F1) by ∏o bia ∏e z czar ny mi pla ma -
mi, gdzie czar ny i bia ∏y by ∏y roz ∏o ̋ o ne rów -
no mier nie. Aby ulep szyç typ, sko ja rzy -
∏em je z czar nà ku rà du ̋ e go ko chi -
na, po czym od twa rza nie sz∏o w kie run -
ku uzy ska nia czar nej ku ry je dwa bi stej. Cià -
gle jed nak do mi no wa ∏a biel. 

I kto wpad∏ na po mys∏, aby skrzy ̋ o waç le -

ghor ny (bia ∏y ko lor do mi nu jà cy, wy so kie no -
gi, nie opie rzo ne, po je dyn czy grze bieƒ, d∏u -
gi ogon) z ku ra mi je dwa bi sty mi? Oczy wi -
Êcie Tim mer mans. Jed nak ̋ e to wy ja Ênie -
nie po wsta nia wzo ru nie by ∏o dla mnie wy -
star cza jà ce. 

A wi´c jak by ∏o to mo˝ li we?
Na gle przy po mnia ∏em so bie frag ment ar -

ty ku ∏u, któ ry kie dyÊ na pi sa ∏em do Avi cul tu -
ry, ja kieÊ 35 lat te mu: Bia ∏oÊç re ce syw na i do -
mi nu jà ca u do ro s∏ych pta ków sà trud -
ne do od ró˝ nie nia. Bia ∏oÊç re ce syw -
na jest bar wà usta lo nà, ale bia ∏oÊç do mi nu jà -
ca mo ̋ e wy st´ po waç u pta ków w for -

mie nie pe∏ nej, he te ro zy go tycz nej. Pe∏ na do -
mi na cja jest wte dy zu pe∏ nà rzad ko Êcià. Bia -
∏y le ghorn i czar ny ko chin da jà po tom -
stwo o czar no -bia ∏ych pla mach. 

Z ja kie go po wo du by ∏y sro ka te, jesz -
cze wte dy nie wie dzia ∏em. Wie dzia ∏em je dy -
nie z ró˝ nych ksià ̋ ek, i˝ mia ∏o to miej sce. My -
Êla ∏em o czymÊ ta kim jak od mia na czar na bia -
∏o na kra pia na, w zwiàz ku z ge nem pstro ka to -
Êci (mo) wzgl´d nie exche qu er, ale ni gdy nie ro -
bi ∏em krzy ̋ ó wek. Tak czy owak „opo -
wieÊç” b´ dzie skom pli ko wa na, po nie wa˝ bia -
∏e le ghor ny ma jà gen I, od po wie dzial ny za bia -
∏oÊç do mi nu jà cà, a wi´c teo re tycz nie tak ̋ e po -
tom stwo po le ghor nie i barw nej ra sie po win -
no byç bia ∏e. Gen wy wo ∏u jà cy bia ∏oÊç do mi nu -
jà cà ozna czo no sym bo lem I (in hi bi tor), ozna -
cza jà cym czyn nik blo ku jà cy two rze nie si´ bar -
wy (Ig jest np. czyn ni kiem blo ku jà cym wy stà -
pie nie z∏o tej bar wy), któ ry dla do mi nu jà ce -

go bia ∏e go le ghor na zo sta∏ za pre zen to wa -
ny przez Ha dleya w 1913 ro ku, gdy za re ago -
wa∏ na ra port Ba te so na z 1902 ro ku. Do k∏ad -
niej cho dzi ∏o o to, i˝ po tom stwo bia ∏ych le -
ghor nów skrzy ̋ o wa nych z czar ny mi by ∏o bia -
∏e po za kil ko ma sztu ka mi bia ∏y mi z czar ny -
mi krop ka mi. Gen I w po sta ci he te ro zy go tycz -
nej mia∏ by prze pusz czaç nie co czar nej bar -
wy do bia ∏e go upie rze nia. To tak jak z czer wo -
no Êcià w przy pad ku le ghor nów od mia ny bia -
∏ej z czer wo ny mi bar ka mi. Jed nak ̋ e w po sta -
ci he te ro zy go tycz nej ge nu I two rzà si´ tak -
˝e od mia ny ˝ó∏ te bia ∏o ∏u sko wa ne (wiel b∏à -
dzie) ze z∏o ci stych czar no ∏u sko wa -
nych lub ˝ó∏ to -bia ∏e prze piór cze ze z∏o ci -
stych prze piór czych. I tak ̋ e z ma ∏y mi czar ny -
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Srokata kura Dicka Timmermans’a.

Czasami zdarza si´ sytuacja, i˝ kolor „prze∏amie” si´ przez bia∏oÊç recesywnà kury jedwabistej. 
Tutaj: ˝ó∏te pióro w skrzydle.

Srokaty kogut Dicka Timmermans’a.



mi kro pecz ka mi. W 1913 ro ku prof. dr Lu -
dwig Pla te pi sa∏: Da ven port (1906) od -
kry∏, i˝ okre Êlo ne bia ∏e ku ry, w przy pad ku sko -
ja rze nia z czar ny mi ku ra mi, da jà sro ka te po -
tom stwo. Krzy ̋ ów ki czar ne go ko chi na kar ∏o -
wa te go z bia ∏ym le ghor nem sko ja rzo ne ze so -
bà da jà 10 bia ∏ych, 7 czar nych i 7 pstro ka -
tych pta ków. 

Ho uwink opi sa∏ w 1914 ro ku krzy ̋ ów -
k´, któ rej do ko na∏ Da ven port, po mi´ -
dzy bia ∏ym le ghor nem i czar nà mi nor kà. Nie -
któ re pi skl´ ta z F1 by ∏y bia ∏e z czar ny -
mi plam ka mi. F1 po now nie skrzy ̋ o wa -
ne z bia ∏y mi le ghor na mi po win ny teo re tycz -
nie daç w 100% bia ∏e po tom stwo, jed nak -
˝e wy ni kiem by ∏o 40 bia ∏ych pta ków i je -
den bia ∏y z czar ny mi plam ka mi. Nie daw -
no na pi sa∏ tak ̋ e dr Gle ichauf (1972), i˝ krzy -
˝ów ka bia ∏ych le ghor nów z czar ny mi reƒ ski -
mi i au stra lorp w kil ku przy pad kach po skut -
ko wa ∏a bia ∏ym czar no -pla mi stym po tom -
stwem. Tak ̋ e Gle ichauf wy szed∏ z za ∏o ̋ e -
nia, i˝ FI w po sta ci he te ro zy go tycz -
nej nie jest w pe∏ ni do mi nu jà ce. Ca re fo -
ot (1986) te˝ re pre zen tu je to sta no wi -
sko. W ob ja Ênie niach van Pla te brak jest ry -
sun ków. Naj bar dziej ak tu al ne in for ma -
cje o ge ne tycz no -che micz nym pod ∏o ̋ u po -

cho dzà od Ker je, Ling i An ders son’a z uni -
wer sy te tu w Up psa la oraz od Oki mo -
to z uni wer sy te tu Ar kan sas. Nie b´ d´ Paƒ -
stwa m´ czy∏ ty mi in for ma cja mi, któ -
re sà skom pli ko wa ne, a za in te re so wa ni mo -
gà je zna leêç w In ter ne cie. Z ba daƒ wy ni -

ka, ˝e ist nie je zwià zek po mi´ dzy czar no -bia -
∏ym upie rze niem u kur, a ubar wie niem u my -
szy, ko ni i Êwiƒ. 

Prze k∏a da jàc to na zro zu mia ∏y, prak tycz -
ny i „kla sycz ny” j´ zyk: „klucz” znaj du -
je si´ w bia ∏o Êci do mi nu jà cej (I) le ghor -
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Ilustracje z 1913 roku. Bia∏y leghorn skrzy˝owany z czarnym kochinem daje pewien odsetek „pstrokatego” potomstwa.

U kucy appalosa czarne plamy sà stosunkowo ma∏e i okràg∏e. U czarno-pstrokatych myszy rysunek
jest ca∏kiem zmienny, czarne plamy sà stosunkowo du˝e i nie sà okràg∏e. (fot. Judith Lissenberg). 
U królików dalmatyƒskich plamy sà ma∏e i okràg∏e.

Warianty rysunków jak pasy zebry i plamy pantery sà wg mnie genetycznie mo˝liwe do uzyskania.



nów. „Wcze Êniej” z bia ∏o Êcià by ∏o to pro -
ste: le ghorn po sia da∏ bia ∏oÊç do mi nu jà cà, re -
ce syw nie bia ∏e by ∏y m. in. ban tam ki, ply mo -
uth roc ki, wy an dot te i mi nor ki, a ku ra je dwa -
bi sta mia ∏a od mien nà re ce syw nà biel. Jed nak -
˝e w cià gu mi nio nych 50 lat po wsta -
∏o tak wie le krzy ̋ ó wek, i˝ pra -
wie nie jest mo˝ li we okre Êle nie z gó -
ry, czy bia ∏a ku ra po sia da biel re ce syw -
nà czy do mi nu jà cà, czy te˝ bia ∏a bar -
wa jest kom bi na cjà oby dwu. 

„Dni M∏o de go Dro biu” Klu bu Kur
Je dwa bi stych 

W 2005 ro ku mo gli Êmy po dzi wiaç ca ∏à ga -
m´ kur sro ka tych w cza sie „Dni M∏o de -
go Dro biu” Klu bu Kur Je dwa bi stych (1 wrze -
Ênia, ha la tar go wa Bar ne veld). Cz∏on ko -
wie te go ak tyw ne go klu bu (w mi´ dzy cza -
sie klub sta∏ si´ jed nym z wi´k szych w Ho lan -
dii) by li bar dzo en tu zja stycz ni od no Ênie wi -
zji przy sz∏o Êci (wg Ge ri Gla stra). Od te -
go cza su co raz wi´ cej ho dow li za cz´ -

∏o si´ zaj mo waç tà od mia nà. W 2006 ro -
ku w Bar ne veld po ja wi ∏o si´ jesz cze wi´ -
cej kur tej od mia ny, któ re po cho dzi ∏y z ró˝ -
nych ho dow li i by ∏y znacz nie lep -
sze ni˝ rok wcze Êniej. 

Na zwa 
Kie dyÊ na pi sa ∏em ar ty ku∏ do Avi cul tu -

ry o ku rach o upie rze niu ty gry sim. Ge ne ty -
ka idzie do przo du, a do k∏ad niej, od kry wa -
na jest co raz wi´k sza iloÊç mo˝ li wo Êci. Ozna -

cza to, ˝e po wsta jà np. wa rian ty pla mia -
ste i pa sia ste (ze bro wa te) oraz no we bar -
wy: sro ka te, jed no li cie cy try no we i iza be lo -
wa te. Te ostat nie wy st´ pu jà na wet u ka -
czek. MaÊç ap pa lo osa u ku cy ków, c´t ko wa -
nie u psów dal ma tyƒ czy ków, ∏a ty u kró li ków
– u ssa ków czar no -bia ∏e umasz cze nie zda -
rza si´ cz´ sto. Tak jak u ko ni ap pa lo -
osa, w przy pad ku sro ka tych bia ∏o -czar -
nych kur je dwa bi stych, cho dzi o czar ne zwie -
rz´ ta wy glà da jà ce jak by by ∏y po kry te bia -
∏ym prze Êcie ra d∏em z dziu ra mi. Upie rze -
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Srokaty kogut Bardine in’t Veld na „Dniach M∏odego Drobiu” Klubu Kur
Jedwabistych w 2006 r., jako wielki wyjàtek nie mia∏ szarej szaty. Fot. Aad Rijs. 

Srokata kura Willema den Hartog na Dniach M∏odego Drobiu Klubu Kur
Jedwabistych w 2006 r. Fot. Aad Rijs

U doros∏ych kogutów niepo˝àdana szara szata
jest dobrze widoczna. Fot. Bardine in’t Veld

Przez szarà szt´ przebija si´ te˝ czerwony (zwiàzane
z p∏cià).

Przy bie li wi docz na jest wy raê nie ró˝ ni ca w ko -
lo rze.

Ptaki m∏odociane odmiany srokatej, kogucik (po
prawej) i kurka (po lewej).

Po srokatym piskl´ciu ju˝ widaç, jak b´dzie
wyglàda∏o, gdy doroÊnie. Nie posiada ono szarej
szaty, a wi´c jest kurkà.



nie ta kie nie wy st´ pu je (jesz cze) w ˝ad nej in -
nej ra sie kur. Dla te go bia ∏o -czar ne go wzo -
ru na zwa sro ka toÊç wy da je si´ od po wied -
nia, gdy˝ ta kiej u˝y wa si´ po wszech -
nie w Êwie cie ssa ków. Obec nie sro ka te upie -
rze nia mo g∏y by byç two rzo ne z pla ma -
mi ciem no czer wo ny mi. Mo gà byç ewen tu al -
nie bia ∏e z pla ma mi per ∏o wo -sza ry -
mi lub prà˝ ko wa ny mi (ja strz´ bia ty mi), jed -
nak ̋ e wy da je mi si´, ˝e nie jest to do -
bra opcja, bo bia ∏y wzór jest sam w so bie uni -
kal ny i trze ba jesz cze wie le zro biç w tym kie -
run ku. 

Dzie dzi cze nie
Dzie dzi cze nie roz k∏a du i kszta∏ -

tu plam jest po dob ne do gry w to to lot -
ka. Wie le plam, du ̋ e pla my, ma ∏e pla -
my, nic nie wy da je si´ byç dzie dzi czo -
ne ze stu pro cen to wà pew no Êcià. Pi skl´ -
ta sà bia ∏e z czar ny mi plam ka mi, mo˝ -
na wi´c do wie dzieç si´, jak ptak b´ dzie wy -
glà da∏, gdy do ro Ênie. Ko gut ki mo˝ na roz ró˝ -
niç dzi´ ki ich bar dziej sza rej sza cie. Tak -
˝e w po rów na niu do „czy sto” bia ∏ych ko gu -
tów ró˝ ni ca ta jest wy raê nie wi docz -
na. Ta sza ra sza ta mo ̋ e prze cho dziç w czer -
wo nà, szcze gól nie na bar kach. Cza sa -
mi jest bia ∏o -ku ro pa twia na. Po nie wa˝ zda -
rza si´ to je dy nie u ko gu ci ków, wy da -
je si´, i˝ ma to zwià zek z p∏cià. Czy ko -
gut na „Dniach Dro biu” Klu bu Ku ry Je dwa bi -
stej w 2006 r., nie po sia da jà cy sza rej sza -

ty, by∏ wy jàt kiem? Czy to te˝ przy pa -
dek? Czy jest mo˝ li we, aby w pro ce sie ho -
dow li wy eli mi no waç sza rà sza -
t´ bez uszczerb ku na np. ko lo -
rze nóg? I czy w ogó le te go chce my? Ma -
my tu jesz cze do czy nie nia z tym cie ka -
wym efek tem, ˝e mo˝ na od ra zu od ró˝ -
niç kur ki od ko gut ków. Od pta ków sro ka -
tych uzy sku je my pta ki sro ka te, ale tak -
˝e czar ne. Wy da je si´, ˝e sro ka te x sro ka -
te da je pe wien ro dzaj dzie dzicz ne go „trój kà -
ta”, a wi´c teo re tycz nie ok. 25% (pra -
wie) bia ∏ych, 50% sro ka tych i 25% czar nych.

Ko ja rzàc:
sro ka ty x sro ka ty: 
I i+ x I i+

otrzy mu je my w po tom stwie: 
25% II (bia ∏ych)
50% I i+ oraz I i+ (sro ka tych)
i
25% i+i+ (czar nych)
Ii+ = sro ka te 
II = bia ∏e
i+i+ = czar ne

Exche qu er
(Od mia na exche qu er na zy wa na jest tak -

˝e pstro ka tà). Uwzgĺ d nia jàc wp∏yw le ghor -
na, „klucz” do wy ja Ênie nia po wsta wa nia bar -
wy sro ka tej mu si znaj do waç si´ w je go bia ∏o -
Êci do mi nu jà cej, jed nak ̋ e mo -
˝e te˝ byç tak, i˝ ge ne tycz nie pla mi stoÊç
nie za le ̋ y od ni cze go in ne go jak od ge -
nu mo (= mot tled, na kra pia ny, bia ∏e na kra pia -
nie). O ile w przy pad ku pstro ka to Êci bia ∏o -
-czar nej, ja kà jest exche qu er, bar wa czar -
na jest na praw d´ in ten syw nie czar -
na, to u od mia ny tej nie jest po ̋ à da -
ne, aby pla my sk∏a da ∏y si´ z wi´k szej ilo -
Êci czar nych piór, na to miast w przy pad ku sro -
ka to Êci jest to sy tu acja po ̋ à da na. Zde cy do -
wa ∏em si´ na wià zaç kon takt z Han sem Beu -
mer „em, ho dow cà le ghor nów od mia -
ny exche qu er, po nie wa˝ chcia ∏em wie -
dzieç, jak dzie dzi czy si´ ten wzór upie rze -
nia. Od Han sa otrzy ma ∏em na st´ pu jà ce od -
po wie dzi: exche qu er x exche qu er da je je dy -
nie exche qu er’a, a exche qu er x bia ∏y (do mi nu -
jà ca bia ∏oÊç le ghor na) da je bia -
∏y.(Patrz ta be la II).

ABC hodowcy
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Jedna strona g∏owy - ciemne oko z ˝ó∏tà plamkà. I druga strona - ca∏kowicie ˝ó∏tobia∏e oko.

Skrzy d∏a nie sà du ̋ ym pro ble mem u sro ka tych
(jesz cze). Lot ki II -rz´ du „skr´ ca jà” w kie run ku
kor pu su, przez co na ze wnàtrz wi daç in ne, nie
pro ste, ale skrzy wio ne, „wy sta jà ce” lot ki I -rz´ du.
Zja wi sko przed la ty do syç cz´ ste, ale w mi´ dzy -
cza sie wy eli mi no wa ne w pro ce sie ho dow li
u wszyst kich ko lo rów.

TA BE LA 1

sro ka ty x sro ka ty -> sro ka ty, czar ny i bia ∏y 
exche qu er x exche qu er -> exche qu er

sro ka ty x czar ny -> sro ka ty i czar ny (he te ro zy go tycz ny)
exche qu er x czar ny -> (he te ro zy go tycz ny) czar ny

sro ka ty x bia ∏y (ku ra je dwa bi sta) -> sro ka ty i bia ∏y
exche qu er x bia ∏y (le ghorn) -> (he te ro zy go tycz ny) bia ∏y.
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bia∏e srokate czarne



In ne ró˝ ni ce
Wg Han sa Beu mer’a w przy pad ku ko gu -

tów exche qu er czer wo ny nie zda -
rza si´ na bar kach. Sza ra sza ta nie jest spo ty -
ka na na wet w po je dyn czych przy pad -
kach u kur. Od ho dow ców z USA us∏y sza -
∏em, i˝ exche qu er sta jà si´ co raz czar niej -
sze, a wi´c co raz ciem niej sze. W przy pad -
ku bia ∏ych czar no -pstro ka tych wy glà -
da to od wrot nie (patrz ta be la 1). 

Cel ho dow li
Pta ki od mia ny sro ka tej ma jà wi´k -

sze i mniej sze pla my. W ce lu zwi´k sze -
nia ró˝ nic po mi´ dzy sro ka to Êcià a upie rze -
niem bar wy splash i exche qu er, na le -
˝y w pierw szej ko lej no Êci dà ̋ yç do te go (po -

nie wa˝ ge ne tycz nie jest to co naj mniej mo˝ -
li we), aby czar ne pla my nie co zwi´k szyç
– nie re zy gnu jàc z dà ̋ e nia do otrzy my wa -
nia sy me trycz ne go ry sun ku oraz plam bar -
dziej okrà g∏ych. Jed na czwar -
ta do dwóch trze cich bia ∏e go i resz ta czar ne -
go b´ dà punk tem wyj Êcio wym. Z ca∏ ko wi -
cie czar ny mi pla ma mi, umiesz czo ny -
mi na wi´k szej ilo Êci piór, bez bia ∏ych cz´ -
Êci w nich. A wi´c nie tak, jak w przy pad -
ku piór exche qu er, któ re sà cz´ Êcio wo bia -
∏e, cz´ Êcio wo czar ne. 

Pro ble my w ho dow li
Roz war te no gi

Jest do wa da bu do wy szkie le tu. Ta przy -
pa d∏oÊç wy st´ pu je u sro ka tych kur 
je dwa bi stych cz´ Êciej ni˝ u in nych od -
mian barw nych i ras. Ja ka szko da, ˝e ta nie -
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U exche qu er lub pstrych prze wa ̋ a bia ∏y. Pió ra nie mu szà byç ca∏ ko wi cie czar ne, lecz mo gà mieç asy me -
trycz ny bia ∏o -czar ny lub te˝ ca∏ ko wi cie symetryczny wzór.

TA BE LA 1I exche qu er sro ka ty 

czer wo ny na bar kach i czub ku u ko gu tów brak (jesz cze) tak
sza ra sza ta u ko gu tów brak (jesz cze) tak
sza ra sza ta u kur cza sa mi brak
zwi´k sza jà cy si´ bia ∏y brak tak
zwi´k sza jà cy si´ czar ny tak brak

Dzie dzi cze nie sro ka tych i exche qu er’ów jest ró˝ ne i od mia ny te ró˝ nià si´ pod wie lo -
ma wzgl´ da mi. Jest pra wie pew nym, ˝e sro ka te ba zu jà na Ii+ i ˝e exche qu er mo -
mo (Mo = na kra pia ny, bia ∏e na kra pia nie) w kom bi na cji z Ii+ sà „zwy czaj nie” na kra pia ne.
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pra wi d∏o woÊç wy st´ pu je u pta ków ra so -
wych i ta kie eg zem pla rze za bi jam, acz kol -
wiek nie ch´t nie. 
Ja sne sto py

W przy pad ku czar nych ras o ˝ó∏ tych sko -
kach nie stan dar do wo sto py kur mo -
gà mieç nie co czar nà bar w´. W za sa dzie sto -
py mu szà mieç ta ki ko lor jak skó ra. U sro ka -
tych wy st´ pu jà cz´ sto sto py ja Êniej sze, w ko -
lo rze mi´ sa, i na wet ca ∏e pal ce i pa zu ry ma -
jà ja sny ko lor. 
Ja sne oczy

Sro ka te po sia da jà obu stron nie oczy czar -
ne lub dwo je ˝ó∏ to – bia ∏ych oczu. Wy da -
je si´, ˝e ist nie je zwià zek po mi´ dzy ja sny -
mi ocza mi i ja sny mi sto pa mi. Pra ce se lek cyj -
ne w przy sz∏o Êci po win ny po ka zaç, czy ciem -
niej sze oczy wraz z ciem niej szy mi no ga -
mi i sto pa mi sà mo˝ li we do osià gni´ cia. 
Sza ra sza ta 

Sro ka te ko gu ty po sia da jà sza t´ sza rà, sza -
ra wà i cza sa mi czer wo na wà. My Êl´, ˝e od -
cieƒ sza ty jest zde cy do wa nie dzie dzi czo -
ny. Na wet ry su nek plam jest de ter mi no wa -
ny ge ne tycz nie. Naj bar dziej bia ∏e ko gu ty po -
win ny tak ̋ e dzie dzi czyç naj ja Êniej -
sze oczy. Bar ne veld jest tu taj wy jàt kiem. 
Nie pra wi d∏o we skrzy d∏a

Ok. 80% m∏o dych pta ków ma „s∏a -
be” skrzy d∏a. Po ja wia jà si´ one wy ∏àcz -
nie u pta ków ho mo zy go tycz nych pod wzgl´ -
dem ge nu tej ce chy. Wy st´ pu je to u wie -
lu azja tyc kich ras i jest dzie dzi czo ne re ce -
syw nie (patrz sche mat obok).

Pta ki z pra wi d∏o wo za mkni´ ty mi skrzy -
d∏a mi, b´ dà ce no si cie la mi ge nu s∏a -
bych skrzy de∏ (he te ro zy go ty pod wzgl´ -
dem ce chy s∏a bych skrzy de∏), nie da -
jà si´ od ró˝ niç od ho mo zy got z pra wi d∏o -
wy mi (za mkni´ ty mi) skrzy d∏a mi. 

Aby zli kwi do waç t´ wa d´, krzy ̋ u -
je si´ je te raz z czar ny mi pta ka mi z Nie -
miec, któ re ma jà per fek cyj ne skrzy d∏a, po -
nie wa˝ pta ki ho len der skie sà ze so bà pra -
wie ca∏ ko wi cie spo krew nio ne. 

Wy bra na prze ze mnie dro ga prio ry te -
tów to:
1) do bry szkie let, a wi´c zre du ko wa nie roz -

war tych nóg,
2) ulep sze nie skrzy de∏ (za po mo cà pkt. 5),
3) ciem niej sze oczy,
4) wi´k sze pla my,
5) sza ra sza ta u ko gu tów po win na zo -

staç w ho dow li wy eli mi no wa -
na, gdy˝ jest to mo˝ li we (krzy ̋ ów -
ki z nie spo krew nio ny mi czar ny mi).

Na po kaz klu bo wy Nie miec kie go Sto wa -
rzy sze nia Ku ry Je dwa bi stej i Je dwa bi stej Kar -
∏o wa tej w li sto pa dzie 2006 r. w Karls ru -
he wy s∏a ∏em ku r´ sro ka tà. Wil lem den Har -
tog wy s∏a∏ pta ki, któ re tak ̋ e po do ba ∏y si´ in -
nym ho dow com. Tak jak sta da bia ∏ych i czar -
nych kar ∏o wa tych kur je dwa bi stych, ku -
ry sro ka te by ∏y naj cz´ Êciej fo to gra fo wa -
ne na Eu ro pa show. Nad cho dzi czas hos -
sy dla pstro ka tych – ka˝ dy chce je mieç. Tak -
˝e ho dow cy in nych ras. 

Z en tu zja zmem Êwi´ to wa ny jest mi´ dzy -
na ro do wy triumf od mia ny sro ka tej, któ -
ra jest dzie ∏em Dic ka Tim mermans’a.
Efekt by∏ wi´k szy od spo dzie wa ne go. 

Na uka nie jest za in te re so wa na „ko lo ra -
mi kur”, je dy nie np. ge na mi. Ko lo ry nie ma -
jà zna cze nia eko no micz ne go i nie przy no -
szà pie ni´ dzy lub do p∏at na ba da nia. Je dy -
nie kil ku na ukow ców, naj cz´ Êciej mi ∏o Êni -
ków, po Êwi´ ca wol ny czas na prze pro wa dza -
nie ba daƒ. Ta kà oso bà by∏ Cli ve Ca re fo ot, któ -
ry zmar∏ w tym ro ku. Wg mnie ist nie jà jesz -
cze mo˝ li wo Êci ge ne tycz ne, prak tycz ne, ko lo -
ry stycz ne i te do ty czà ce ry sun ków plam. Na -
sza pa sja mo ̋ e pod wie lo ma wzgl´ da -
mi wzmoc niç si´, po przez two rze nie nie zna -
nych (jesz cze) mo˝ li wo Êci ko lo ry stycz -
nych i wzo rów oraz po ka zy wa nie ich na wy -
sta wach. 

ABC hodowcy
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TA BE LA III            Dzie dzi cze nie ro dza jów skrzy de∏

s∏a be x s∏a be ? 100% s∏a be
s∏a be x za mkni´ te (ho mo zy go tycz ne)

? 100% za mkni´ te (he te ro zy go tycz ne)
s∏a be x za mkni´ te (he te ro zy go tycz ne)

? 50% s∏a be + 50% za mkni´ te (he te ro zy go tycz ne)
za mkni´ te (ho mo zy go tycz ne) x za mkni´ te (ho mo zy go tycz ne)

? 100% za mkni´ te (ho mo zy go tycz ne) 
za mkni´ te (ho mo zy go tycz ne) x za mkni´ te (he te ro zy go tycz ne)

? 50% za mkni´ te (ho mo zy go tycz ne) 
+ 50% za mkni´ te (he te ro zy go tycz ne)

za mkni´ te (he te ro zy go tycz ne) x za mkni´ te (he te ro zy go tycz ne)
? 25% s∏a be + 50% za mkni´ te (he te ro zy go tycz 
ne) + 25% za mkni´ te (ho mo zy go tycz ne)

Naj cz´ Êciej fo to gra fo wa na ku ra i fo to gra fia wy dru ko wa na w za gra nicz nym pi Êmie: sro ka ta ku ra na wy -
sta wie w Karls ru he, 2006 r. Fo t. Ru di ger Wan delt.
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Ko men tarz pol skich kon sul tan tów

Ma rek ¸a baj

Au tor ar ty ku ∏u opi sa∏ cie ka wy wzór ubar wie nia, któ -
ry po ja wi∏ si´ u kur je dwa bi stych. Wska za∏, ˝e sro -
ka toÊç wy st´ pu je tak ̋ e u in nych zwie rzàt. Sà prze -

cie˝ ko nie sro ka te, kró li ki sro ka cze nie miec kie czy te˝ an -
giel skie, my szy itd. W mo im od czu ciu Au tor nie co upro -
Êci∏ wy ja Ênie nie po ja wie nia si´ oraz utrzy ma nia te go wzo -
ru ubar wie nia kur je dwa bi stych, chy ba ˝e sro ka toÊç po -
wsta ∏a w wy ni ku ko ja rze nia bia ∏ej ku ry ra sy le ghorn o ge no -
ty pie II z czar nym ko gu tem je dwa bi stym o ge no ty pie EE.

Nie ste ty nie dys po nu j´ ku ra mi tej od mia ny barw -
nej, dla te go te˝ nie mo g´ prze pro wa dziç od po wied -
nich ko ja rzeƒ spraw dza jà cych. Mo je roz wa ̋ a nia b´ dà za -
tem czy sto teo re tycz ne, opar te na li te ra tu rze i co nie -
co na wie lo let niej prak ty ce ho dow la nej ró˝ nych ga tun -
ków zwie rzàt. 

Po sta wi´ za tem za sad ni cze py ta nie: jak po -
wsta∏ wzór sro ka to Êci?

W za sa dzie jest kil ka mo˝ li wo Êci, lecz dwie naj bar -
dziej praw do po dob ne war to roz wa ̋ yç. 

Wzór sro ka to Êci jest wy ni kiem mu ta cji któ re goÊ z ge -
nów. T́  te z´ chy ba na le ̋ y od rzu ciç, al bo wiem Au tor po da -
je wy ni ki ko ja rzeƒ pro wa dzà cych do sro ka to Êci kur je dwa -
bi stych.

Sro ka toÊç po wsta ∏a na sku tek od po wied nie go wspó∏ -
dzia ∏a nia ge nów. To jest mo˝ li we, al bo wiem sko ja rze -
nie „do mi nu jà cej bia ∏o Êci” z „do mi nu jà cà czer nià” da je pe -
wien pro cent kur sro ka tych. Czy tak by ∏o w przy pad ku po -
wsta nia sro ka tych kur je dwa bi stych? Trud no o jed no znacz -
nà od po wiedê, po nie wa˝ po ka za ne na fo to gra fiach ku ry je -
dwa bi ste ma jà doÊç du ̋ e i wy ra zi ste pla my, a nie tyl ko kil -
ka czar nych piór. 

Ca ∏oÊç roz wa ̋ aƒ kom pli ku je brak in for ma cji o ge no ty -
pach ko ja rzo nych kur. Gdy˝ bia ∏y ko lor upie rze nia kur mo -
˝e byç wa run ko wa ny przez kil ka ge nów:
cc – czy sto bia ∏e pió ra, pig men to wa ne oczy (np. bia ∏e or -

ping to ny i in ne);
oo – czy sto bia ∏e pió ra, pig men to wa ne oczy (ubar wie -

nie cha rak te ry stycz ne dla bia ∏ych kur je dwa bi stych);
aa – czy sto bia ∏e pió ra, de pig men to wa ne oczy (al bi no sy);
sal sal (sal -) – czy sto bia ∏e pió ra, sza re oczy; 
II – czy sto bia ∏e pió ra, pig men to wa ne oczy (bia ∏e le ghor -

ny). 
Na to miast czar ne ubar wie nie wy wo ∏u jà ge ny:
EE – sy ta czerƒ, sto pa czar na (np. czar ne au stra lor py);
MlMl – czar ne pió ra, sto pa ˝ó∏ ta (np. czar ne w∏osz ki). 

O wzo rzy stym ubar wie niu (na bia ∏ym tle czar ne c´t -
ki, na kra pia nia, pla my) de cy du je co naj mniej kil ka ró˝ -
nych ge nów. 

C´t ko wa nie, cha rak te ry stycz ne dla ra sy ham bur -
skiej, po wo du je – tak do nie daw na sà dzo no – nie kom plet -
nie do mi nu jà cy, au to so mal ny gen Sp (span gling – c´t ko wa -
nie). Ak tu al nie uwa ̋ a si´, ˝e c´t ko wa nie to wy nik wspó∏ -
dzia ∏a nia kil ku ge nów (Pg, Db, Ml z e+ i eb). 

Pstro ka te ubar wie nie wy st´ pu je u kur ra sy an ko -
na oraz jed nej z od mian ho udan. Wzór ten jest, jak gdy -
by, od wró ce niem c´t ko wa nia. Wa run ku je go re ce syw -
ny, au to so mal ny gen w sta nie ho mo zy go tycz nym o sym bo -
lu mo (mot tling – na kra pia nie, pstro ka toÊç).

Upie rze nie exche qu er to mie sza ni na czar nej i bia ∏ej bar -
wy. Nie któ re pió ra sà ca ∏e czar ne, nie któ re ca ∏e bia ∏e, in -
ne czar ne z bia ∏ym za koƒ cze niem, a tak ̋ e bia ∏e z czar ny -
mi pla ma mi. Wzór ten jest au to so mal nà ce chà re ce syw -
nà, wy ra ̋ o nà sym bo lem pi (pied – pstry, ∏a cia ty, sro ka ty).

W ar ty ku le Au tor po da je ja ko g∏ów ny czyn nik po wsta -
nia sro ka to Êci prze nie sie nie do ge no ty pu kur je dwa bi -
stych do mi nu jà cej bia ∏o Êci le ghor nów (ge nu I) i czar ne -
go ubar wie nia wa run ko wa ne go praw do po dob nie ge -
nem E. T́  bia ∏oÊç ∏à czy tak ̋ e z ge nem mo (pstro ka to -
Êci), rów nie˝ wpro wa dzo nym do kur je dwa bi stych. Mo -
im zda niem uzy ska nie sro ka tych kur je dwa bi stych mo g∏o -
by na stà piç po przez bia ∏e le ghor ny, ale te, któ re mo g∏y no -
siç po je dyn czy gen pi (sro ka to Êci) i – byç mo ̋ e – czar ne ko -
chi ny? Ta kie ko ja rze nia wy ma ga ∏y by jed nak spo ro cza -
su – kil ku po ko leƒ. Na to miast nie wy da je mi si´, ˝e sro ka -
toÊç jest wy wo ∏a na ge nem mo. Gen ten da je czar ne t∏o i bia -
∏e c´t ki. Za sta na wia, dla cze go Au tor w ogó le po mi nà∏ ana -
li z´ sro ka to Êci na tle exche qu er, a prze cie˝ ten wzór two -
rzy m.in. tak ̋ e ca∏ ko wi cie czar ne pió ra, któ re, ze bra -
ne na od po wied nio du ̋ ej po wierzch ni, mo gà two rzyç sro -
ka toÊç. U kur je dwa bi stych ta kie plam ki mo g∏y by byç wy ra -
zist sze (w po rów na niu z ku ra mi o nor mal nym upie rze -
niu), po nie wa˝ ich pió ra ma jà de li kat niej szà struk tu r´. 

Przed sta wi ∏em skró to wo mój punkt wi dze nia na po -
wsta nie sro ka to Êci u kur je dwa bi stych. Byç mo ̋ e si´ 
my l´. Jed nak ̋ e, gdy bym dys po no wa∏ ku ra mi je dwa bi sty -
mi pstro ka ty mi, Êcie˝ k´ spraw dza jà cà po pro wa dzi∏ -
bym przez gen wa run ku jà cy wzór exche qu er. Ale… rów -
nie˝ po wi nie nem za sta no wiç si´ i roz wa ̋ yç s∏o wa Al ber -
ta Ein ste ina: Wszyst ko po win no si´ ro biç mo˝ li wie pro -
sto, ale nie pro Êciej. 



Au tor traf nie wska zu je pod ∏o ̋ e ge ne tycz ne oma wia nej
od mia ny barw nej, któ rà po wo du je po je dyn cza ko pia
ge nu bar wy bia ∏ej do mi nu jà cej. Dla po par cia tej te zy

za miesz czam fo to gra fie kur ki, otrzy ma nej w efek cie sko ja rze -
nia ko gu ta czar nej mi nor ki z ku rà bia ∏e go le ghor na (fot 1.
przed sta wia pi skl´ jed no dnio we, a fot 2. tà sa mà kur k´ w wie -
ku 15 ty go dni). Mo ̋ e my wi´c wy obra ziç so bie, ja kie wy ni ki
po dob nej krzy ̋ ów ki uzy ska∏ wspo mnia ny przez Au to ra Da -
ven port po nad 100 lat te mu. Pre zen to wa na po ni ̋ ej kur ka jest
he te ro zy go tà pod wzgl´ dem ge nu bia ∏o Êci do mi nu jà cej (ge no -
typ: Ii+; al lel bia ∏o Êci do mi nu jà cej I od mat ki, al lel dzi ki czar nej
bar wy i+ od oj ca), iden tycz nie jak sro ka te ku ry je dwa bi ste. Po -
je dyn czy gen I (mi mo, ˝e do mi nu je nad dzi kim i+) nie wy star -
cza do ca∏ ko wi te go za blo ko wa nia pro duk cji czar ne go barw ni -
ka, dla te go po ja wià si´ mniej sze lub wi´k sze czar ne pla my
w upie rze niu lub ogól ny brud nobia ∏y od cieƒ upie rze nia he te -
ro zy got. O ta kim ge nie mó wi my, ˝e jest nie kom plet nie do mi -
nu jà cy. Sche mat dzie dzi cze nia si´ bia ∏o Êci do mi nu jà cej jest po -
dob ny do po wszech nie zna ne go u nie bie skiej od mia ny kur.
Z jed nej stro ny ma my ho mo zy go ty re ce syw ne, któ re mu szà
byç czar ne, z dru giej stro ny ma my ho mo zy go ty bia ∏e (w przy -
pad ku bia ∏o Êci do mi nu jà cej [po dwój na ko pia ge nu I]) oraz pta -
ki splash (ho mo zy go ty do mi nu jà ce po sia da jà ce po dwój nà ko -
pi´ ge nu nie bie sko Êci [Bl]). He te ro zy go ty cha rak te ry zu jà si´
bar wà po Êred nià – sro ka tà (jed na ko pia ge nu I) lub nie bie skà
(jed na ko pia ge nu Bl). W obu tych przy pad kach pta ki mu szà
byç ge ne tycz nie czy sto czar ne, gdy˝ ani gen I, ani gen Bl nie
wp∏y wa na bar w´ czer wo nà, po zo sta wia jàc jà nie zmie nio nà.
To w∏a Ênie dla te go au tor bo ry ka si´ z pro ble mem czer wo nych
bar ków u ko gu tów, któ re tak napraw d´ nie sà ge ne tycz nie
czy sto  czar ne. W tym miej scu na le ̋ y si´ tak ̋ e wy ja Ênie nie in -

nej wa˝ nej ce chy ge nu wy wo ∏u jà ce go bia ∏oÊç do mi nu jà cà.
Gen ten, za rów no w for mie he te ro zy go tycz nej, jak i ho mo zy -
go tycz nej, nie dzia ∏a blo ku jà co na bar w´ czer wo nà, po zo sta -
wia jàc jà nie na ru szo nà. U pta ków sro ka tych, a wi´c nie kom -
plet nie bia ∏ych, nie mo˝ na wi´c uzy skaç pta ków bia ∏ych
o swo bod nie roz rzu co nych pla mach ciem no czer wo nych.
W zwiàz ku z tym, mi mo zmie nio nej bar wy czar nej do bia ∏ej
czar no -sro ka tej (u he te ro zy got), bar wa czer wo na, je Êli wy st´ -
po wa ∏a w upie rze niu barw nym (np. czar no -czerw o nym), to
b´ dzie ona wy st´ po waç na dal w tych sa mych miej scach. Au -
tor roz ta cza wi zj´ uzy ski wa nia od mian sro ka tych in nych ni˝
bia ∏e czar no -pla mi ste. Je Êli wa rian ty o pla mach nie bie skich,
per ∏o wych czy ja strz´ bia tych sà mo˝ li we do otrzy ma nia (bo
do ty czà one mo dy fi ka cji bar wy czar nej), to pta ki o pla mach
ciem no czer wo nych nie sà tà dro gà osià gal ne. 

Prze cho dzàc do opi su wzo ru exche qu er, au tor nie wy ja Ênia
i po zo sta wia w do my Êle fakt, ˝e od mia na ta jest wy wo ∏y wa na
przez opi sy wa ny da lej gen mo, co mo ̋ e byç nie zbyt czy tel ne
dla od bior cy. Uzu pe∏ nia jàc, gen mo wy wo ∏u je tak ̋ e in ne for -
my pstro ka to Êci, np. re gu lar ne bia ∏e na kra pia nie.

We frag men cie Po sko ja rze niu pta ków bia ∏ych z czer wo ny mi lub
˝ó∏ ty mi uzy sku je si´ po tom stwo przy po mi na jà ce jak by bia ∏e go ru -
dzi ka (bia ∏e z rdza wym gar d∏em i pier sià) au tor nie zwró ci∏ uwa gi
na fakt, ˝e uzy ski wa na tà dro gà bia ∏a bar wa jest za s∏u gà bia ∏o Êci
do mi nu jà cej (a nie bia ∏o Êci re ce syw nej, po cho dzà cej od pta ków
bia ∏ych (!)), cz´ sto wy st´ pu jà cej, acz kol wiek ukry tej, u pta ków
czy sto czer wo nych i czy sto ˝ó∏ tych (Hutt, 1949).

Pi szàc o skrzy d∏ach „s∏a bych”, au tor u˝y∏ skró tu my Êlo we -
go, na zwà tà okre Êla pta ki o skrzy d∏ach z prze rwà (po mi´ dzy
lot ka mi I a II rz´ du), na to miast za mkni´ ty mi okre Êla skrzy d∏a
pra wi d∏o wo zbu do wa ne.

ABC hodowcy
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Krzysz tof An dres

Kur ka, mie sza niec (czar na mi nor ka x bia ∏y le ghorn), w pierw szym dniu i pi´t na stym ty go dniu ˝y cia. Uwa g´ zwra ca nie mal iden tycz ne roz ∏o ̋ e nie czar -
nych plam na pu chu pi skl´ cia i u pta ka star sze go. Po je dyn cza ko pia ge nu I nie po zwa la tak ̋ e usu nàç czar ne go barw ni ka ze sko ków. Fot. Krzysz tof An dres


