
Jméno a příjmení:  

 

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

2. Pexeso (spojte čarou barvu s příslušným genotypem): 

americká modrá  C- aa dd Gg 

americká modrá aguti  C- Aa dd gg 

barmská  c(h)c(h) Bubu aa dd  

ruská modrá  c(h)c(h) bubu aa dd  

ruská modrá barmská  C- AA Dd gg 

ruská stříbrná aguti  C- Aa mm Pepe 

siamská s hnědými znaky  C- AA mm pepe 

siamská s ruskými modrými znaky  C- aa Dd gg 

skořicová  c(h)c(h) Bubu aa Dd  

skořicová perlová  c(h)c(h) bubu aa Dd  

3. Chcete mě? (najděte nevhodné kombinace v rodokmenu): 

Vyhnanec z Ráje 

 

M, F, sable burmese, self 

Mumínek z Odpadkova 

M, DF, wheaten burmese, self 

M, S, BES, self 

F, S, seal point siamese, self 

Veselá Janinka z Kolaven 

M, S, black eyed siamese, self 

M, D, russian blue, self 

F, D, russian blue point BES, self 

Surová Kaťuša z Kolaven 

 

F, DR, seal point siamese, self 

ToiToi’s Bumbleblee 

M, S, seal point siamese, self 

M, F, ivory, self 

F, F, seal point himalayan, self 

Jazylka z Kolaven 

F, S, black, hooded 

F, S, russian blue, berkshire 

M, D, beige, variegated 

 

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

pruhování chlupů. Aguti se dědí recesivně. 

 

Barmské zbarvení je semi-dominantní, to znamená, že mezi zbarvením dominantních homozygotů a 

heterozygotů není rozdíl. 

 

Dědičnost povahy je 100%, takže vymazlování a výchova nemá na povahu žádný vliv. Proto mají smysl 

jen ty vrhy, kde se kryje kvůli povaze, barevně na sebe potkani sedět nikdy nemusí. 

 

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

heterozygot má jednu alelu dominantní a jednu recesivní. 

 

Husky samice se nesmí krýt husky samcem, protože husky je tzv. letální, to znamená, že homozygoti jsou 

postižení a samice je není schopná porodit. 

 

Kvalitní chovatel se pozná tak, že odchovává velký počet vrhů s VP i PP, nepoužívá samce z cizích stanic, 

ale jen ze svého chovu, a hlavně se snaží rozmnožit všechny svoje samice, které má doma. 

 

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

americká modrá, nejedná se o nevhodné křížení barevných linií. 

 

Protože existují dva mink geny, mohou se po křížení barev americký mink s barvou britský mink narodit 

černá a aguti mláďata. 

 

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

béžový gen může i v heterozygotní kombinaci ovlivnit výslednou barvu. 

 

Rozdíl mezi himálajským a siamským zbarvením je v tom, že siamská zvířata se rodí bílá a s postupujícím 

věkem jim tmavnou koncové části těla (nos, zadek, tlapky). 

 

Siamské zbarvení vzniká tak, že potkan má dvě recesivní alely genu C, které vyrábí pigment citlivý na 

teplotu, takže potkan je zbarvený pouze na teplejších částech těla. 

 

Siamští a himálajští potkani se nesmí krýt se strakatými, protože v dospělosti na nich není strakování 

vidět a naopak, bílá barva na packách a čumáku zneviditelňuje stínování. 

 

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

kterých je procento odchovaných mláďat v průměru nižší. 

 

Za rakovinu u potkanů nemůže ani dědičnost, ani krmení, ale pouze hormonální změny a proto je zcela 

jedno, jestli si do chovu vezmeme potomky samic, které měly rakovinu brzo. 

 

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

těla zbarví podle druhu mutace. 

 


