
Jméno a příjmení:  

 

Po vyplnění prosím odevzdejte k vyhodnocení Utahraptor :) Na vítěze testu čeká odměna :) 

1. Označte pravdivé a nepravdivé výroky (ano/ne): 

2. Doplňte Mendelův čtverec a odpovězte na otázky: 

 c(h)c(h) Aa Bubu (wheaten burmese) 

Cc(h) aa bubu 

(černá) 

gamety     

     

     

     

     

Narodí se nějací potkani v siamském zbarvení? Pokud ano, kolik? (pokud ne, napište nulu) ... 

Narodí se nějací potkani v sable burmese zbarvení? Pokud ano, kolik? (pokud ne, napište nulu) ... 

Kolik černých a aguti potkanů bude zároveň přenašeči barmského zbarvení? ... 

3. Najděte v rodokmenu chyby nebo nevhodné kombinace: 

M, S, black, solid M, D, aguty, solid M, S, fawn, hooded 

F, S, black, hooded 

M, S, black, solid M, D, black, solid 

F, D, black, berkshire 

F, D, russian blue agouti, berkshire M, S, russian blue, berkshire M, D, russian blue point siamese 

F, S, sable burmese 

F, S, russian blue, solid F, D, black, solid 

M, S, russian blue, solid 

 

Aguti gen funguje jako přepínač mezi tvorbou tmavých a světlých pigmentů, tím vytváří charakteristické 

pruhování (ticking) chlupů. 

 

Homozygot v genetice znamená, že potkan má dvě stejné alely (buď dominantní, nebo recesivní), kdežto 

heterozygot má jednu alelu dominantní a jednu recesivní. 

 

Je-li statistická pravděpodobnost u pohlaví 50%, znamená to, že je šance jedna ku jedné, že se s vajíčkem 

spojí spermie nesoucí chromozom Y. 

 

Křížení zvířat s bílou barvou na hlavě zvyšuje riziko výskytu megacolonu, z tohoto ohledu je nejvíce 

nebezpečné krytí husky samičky husky samcem. 

 

Letální faktor znamená, že pokud zkřížíme dva potkany zbarvení pearl, mláďata se buď nenarodí, anebo 

budou postižena těžkým megakolonem. 

 

Potkani barvy ruská modrá nebo jejich potomci se nesmí krýt s potomky potkanů a potkany v barvě 

americká modrá, protože jde o nevhodné křížení barevných linií. 

 

Protože buňky mají dvě sady chromozomů, buňka si může u každého genu vybrat ze dvou alel, ale 

v případě úplné dominance a recesivity se řídí jen dominantní alelou. 

 

Protože existují dva mink geny, může se po křížení amerického minka s britským minkem narodit černá a 

aguti mláďata. 

 

Při míšení zvířat z béžové a ruské modré linie dochází k nežádoucímu zesvětlení modré barvy, protože 

gen R je semi-recesivní a může i v heterozygotní kombinaci ovlivnit výslednou barvu. 

 

Rex se dědí semi-recesivně, to znamená, že stačí jedna recesivní alela genu, aby se mutace projevila na 

vzhledu srsti. 

 

S bílou barvou u potkanů souvisí i hluchota, potkan, který je celý bílý a má jen černé oči, může být 

postižený hluchotou, protože mu v uchu chybí pigmentové buňky podílející se na sluchu. 

 

Siamské zbarvení vzniká tak, že potkan má dvě dominantní alely, které vyrábí pigment citlivý na teplotu, 

takže potkan je zbarvený pouze na teplejších částech těla. 

 

Srst typu velveteen je recesivní, to znamená, že potkani s kombinací veve jsou velveteeni, a potkani 

s kombinací Veve nebo VeVe standardi. 

 

Typ srsti nijak neovlivňuje schopnost samic odchovat mláďata, výjimkou jsou samice s fuzz srstí, u 

kterých je procento odchovaných mláďat v průměru nižší. 

 

Základní barva potkana je bílá, barva vzniká mutacemi, které způsobují, že se potkan na určitých částech 

těla zbarví podle druhu mutace. 

 


