
Jméno a příjmení:   Počet bodů: …………….. 

K vyhodnocení odevzdávejte Utahraptor, děkuji. Na nejlepší výsledek testu čeká odměna ☺ 

1. Fact or fiction? (označte pravdivé a nepravdivé výroky ano/ne): 

2. Copak se narodí? (doplňte Mendelův čtverec a odpovězte na otázky): 

 Aa dd (ruská modrá aguti) 

 
aa Dd 

(černý) 
 

gamety     

     

     

     

     

Kolik potkanů bude ruských modrých (aa dd)?       ... 

Černá je aa a nesmí mít dd (to by byla ruská modrá), kolik potkanů bude černých?   ... 

Pokud je kombinace Dd, potkan bude nést ruskou modrou. Kolik jich bude?    ... 

3. Chcete ho? (vypište chyby a nevhodné kombinace v rodokmenu): 

Vocásek OdMáňuš 

15.7.2011 

 
F, S, fawn, solid 

Jezevec od Podlahy 

26.2.2011 

M, F, agouty, hooded 

M, R, černá, standard 

F, S, fawn, berkshire 

Beruška od Ferdy 

27.1.2010 

F, F, beige, hooded 

M, D, černá, berkshire 

F, S, černá, hooded 

Veverka Z Bitýšky 

12.8.2011 

 
F, D, topaz, berkshire 

Mimoušek Od Podlahy 

31.4.2010 

M, D, mink, variebek 

M, S, platinum, irish 

F, D, mink, variegated 

Jezuskote od Podlahy 

26.2.2011 

F, S, béžová, solid 

M, D, black, berkshire 

F, D, havana agouti, self 

Zvířata s bílými znaky na hlavě se nesmí v žádném případě krýt, protože jejich potomci jsou ohrožení 
nemocí zvanou megacolon. Platí to především pro husky potkany, ti se nesmí vzájemně krýt nikdy. 

 

Základní barva potkana je bílá, barva vzniká mutacemi, které způsobují, že se potkan na určitých částech 
těla zbarví podle druhu mutace. 

 

Typ srsti nijak neovlivňuje schopnost samic odchovat mláďata, výjimkou jsou samice s fuzz srstí, u 
kterých je procento odchovaných mláďat v průměru nižší. 

 

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. 

 

Rex se dědí semi-dominantně, to znamená, že stačí jedna recesivní alela genu, aby měl potkan srst typu 
standard a nikoliv rex. 

 

Příbuzenská plemenitba má negativní vliv na schopnosti potkaního imunitního systému reagovat na 
ohrožení chorobami, proto by se neměla masově využívat, je odůvodnitelná jen ve speciálních případech. 

 

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. 

 

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. 

 

Potkani s výpisem předků z nChS jsou vhodní na chov, protože i nChS má právo chovat a často se vyzná 
v chovu lépe než oficiální CHS; u VP zvířat se nemusí ani připlácet za posouzení kvality rodičů. 

 

Potkani barvy ruská modrá nebo jejich potomci se nikdy nesmí krýt s potomky potkanů a potkany v barvě 
americká modrá, protože jde o nevhodné křížení barevných linií. 

 

Mezi potkany jsou velké rozdíly v povaze, protože povaha záleží především na dědičnosti, a vymazlování 
mláďat na ni nemá vliv. Proto je důležité dělat vrhy kvůli povaze, bez ohledu na barvy a variety. 

 

Letální faktor znamená, že pokud zkřížíme dva potkany zbarvení pearl, mláďata se buď nenarodí a jsou 
vstřebána v děloze, anebo budou postižena těžkými vývojovými vadami. 

 

Je-li statistická pravděpodobnost narození černých potkanů po dvou aguti 25%, znamená to, že ve vrhu 
bude každé třetí mládě černé. 

 

Homozygot v genetice znamená, že potkan má dvě stejné alely (buď dominantní, nebo recesivní), kdežto 
heterozygot má jednu alelu dominantní a jednu recesivní. 

 

Aguti gen funguje jako přepínač mezi tvorbou tmavých a světlých pigmentů, tím vytváří charakteristické 
pruhování (ticking) chlupů. Aby byl potkan aguti, musí být dominantní homozygot. 

 


