
Po dlhšej úvahe som sa rozhodol, že 
popíšem základy dedičností, keďže Novú 
Exotu čítajú chovatelia rôznych druhov vtá-
kov. Nebudem sa vo výklade zaoberať ani 
jedným konkrétnym druhom. Ukážem len 
na teoretických príkladoch, ako funguje 
dedičnosť znakov. A  to dedičnosť rece-
sívna, dominantná, neúplne dominantná, 
ako i  všetky tieto dedičnosti v  prípade ich 
viazanosti na pohlavie. V  tomto čísle bude 
širšie vysvetlenie pojmov a v každom nasle-
dujúcom potom jednotlivé typy dedičností. 
Používam len dve farby, a to červenú a žltú, 
v  príkladoch im vždy popíšem vlastnosti, 
s ktorými vstupujú do genetických väzieb.

Verím, že teoretické poznatky z  gene-
tiky, ako i  praktické skúsenosti, ktoré vám 
tu predkladám, vám pomôžu v  rozvíjaní 
vašich chovov k  spokojnosti vašich zve-
rencov, vás, ako aj  prípadných záujemcov 
o kúpu vašich odchovov. 

Genetika
Genetika je veda zaoberajúca sa dedič-

nosťou a  premenlivosťou živých organiz-
mov. Sleduje variabilitu, rozdielnosť a  pre-
nos druhových a  dedičných znakov medzi 
rodičmi a potomkami aj medzi potomkami 
navzájom. Skúma najmä to, akým spô-
sobom sú gény prenášané z  generácie na 
generáciu.

Dedičnosť: schopnosť organizmu ucho-
vávať súbor dedičných informácií o  naj-
rôznejších fyziologických a  morfologic-
kých vlastnostiach organizmu a  schopnosť 
odovzdávať tento súbor informácií svojim 
potomkom. Dedičnosť zabezpečuje zacho-
vanie jednotlivých biologických druhov 
v priebehu generácií.

Variabilita (premenlivosť): prejavuje sa 
vzájomnou odlišnosťou jedincov v  rámci 
jedného druhu. Je to tvarová a funkčná roz-
manitosť živých organizmov a ich schopno-
sť reagovať na rôzne podmienky prostredia 
odlišným spôsobom.

Genetika patrí medzi biologické vedy 
a  delí sa do rôznych oblastí, ako naprí-
klad molekulárna genetika, cytogenetika, 
imunogenetika, genetika populácií, klasická 
(Mendelovská) genetika, lekárska genetika, 
a  ďalšie. Ďalšie delenie sa určuje podľa 
organizmov, ktorými sa jednotlivé odbory 
zaoberajú (genetika vírusov, baktérií, húb, 
rastlín, živočíchov, genetika človeka).

Genetika v chove exotických vtákov
Znalosť genetiky má nezastupiteľnú 

úlohu z  hľadiska chovu exotických vtá-
kov. Posúva chovateľstvo do „vyšších“ úrov-
ní, tým nemyslím len v chove mutácií, kde 
sa využíva najviac, ale i pre udržanie čistých 
prírodných populácií. Genetická informá-
cia, ktorú odovzdávajú rodičia potomkom, 
má svoje korene vo fylogenéze – vývoji 
druhu, avšak pre ontogenézu – vývoj jedin-
ca – zohrávajú nemenej dôležitú úlohu 
i  tzv. realizačné činitele (vplyv prostredia, 
stravy...), ktoré s genetickými predispozíci-
ami dokážu synergickým efektom vytvoriť 
konkrétny fenotyp – vzhľad jedinca. Chov 
exotických vtákov v  posledných desaťroči-
ach ovládli mutácie, zväčša farebné, ktoré sú 
často krát výsledkom silného inbreedingu. 
Nebezpečná stránka tohto efektu spočíva 
v  udržiavaní slabších jedincov, ktorí by za 
normálnych okolností neprežili. Je potreb-
né, aby sa táto stránka chovu rozvíjala na 
základe poznania zákonitostí dedičnosti, 

a aby sa tak predišlo „produkcii“ extrémne 
slabých jedincov. Z hľadiska ekonomického 
či športového je žiaduce, aby chovateľ roz-
víjal chov na základe poznatkov, teda ciele-
ne a  nie náhodnými pokusmi. Neznalosť 
základov dedičnosti môže mať za následok 
tiež stratu prípadnej novej mutácie, ktorú 
neskúsený chovateľ nedokáže dostatočne 
podchytiť a rozmnožiť.

Gén je základná funkčná jednotka 
dedičnosti, je to špecifická časť nukleo-
vej kyseliny. V  mendelistickej genetike sa 
gén určuje nepriamo podľa fenotypu a  má 
abstraktný význam vo forme symbolu. Dve 
alely sa podľa pôsobenia na fenotypový 
prejav kombinujú do troch zostáv. V orga-
nizmoch s  haploidným – s  polovičným 
počtom chromozómov, je gén v hemizygot-
nom stave, má len jednu alelu (vysvetlenie 
v ďalšom texte).

Molekulárna definícia génu je odlišná. 
Molekulárna biológia sa na gén pozerá 
len z  pohľadu štruktúry DNA, zatiaľ čo 
gén v  mendelistickej genetike predstavuje 
dedičný základ pre vznik znaku (vlohy), 
ktorý sa prejavuje vo fenotype, napríklad 
farba peria.

Pre názornosť som sa rozhodol používať 
symboliku génu v  podobe, ako ju vidíte 
na obrázku. Teda ak má gén 2 alely (každá 
môže niesť znak buď dominantný, recesívny, 
neúplne dominantný, a  pod.), tak som ich 
graficky znázornil ako dve plôšky. Prvá pri 
rozdielnosti alel vždy označuje dominantnú 
alelu a druhá recesívnu. Je potrebné si však 
uvedomiť, že za vznik – prejav znaku, zod-
povedajú často viaceré gény v synergickom 
pôsobení. Ak je to v  príkladoch potrebné, 
tak nad symbolom génu je krúžok s farbou, 
ktorý označuje aký fenotyp – vzhľad daný 
gén vytvára.

Chromozómy
Ramená – dve ramená chromozómu 

sú označované ako dlhé (q) a  krátke (p). 
Metacentrické chromozómy majú pomer 
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q/p = 1,0; submetacentrické q/p = 3,0; 
akrocentrické (subtelocentrické) q/p = 7,0 
a  telocentrické majú krátke rameno neroz-
líšiteľné svetelným mikroskopom.

Centroméra – funkciou centroméry je 
spájať chromozómy po replikácii DNA pred 
nepriamym delením jadra bunky (mitóza, 
meióza), formovanie kinetochórov, párova-
nie homologických chromozómov v meióze 
I a kontrola expresie génov.

Chromozóm je štruktúra zložená z  jed-
nej alebo viac makromolekúl DNA, ktorá 
je nositeľkou genetickej informácie. Gény 
obsiahnuté v DNA sú v bunkách zabudované 
do chromozómov. V jadre bunky je uložená 
podstatná časť genetickej informácie bunky.

Chromozómy sú v pároch. Dvojice chro-
mozómov s  rovnakým genetickým obsa-
hom, štruktúrou a tvarom, z ktorých každý 
pochádza od iného rodiča, sa nazývajú 
homologické chromozómy.

Každý chromozóm obsahuje len určité 
gény. Tie sú uložené lineárne za sebou. 
Každý gén má na chromozóme určité mies-
to označované ako locus. To znamená, že 
každý chromozóm má nielen stály špecific-
ký súbor génov, ale tieto gény sú i v stálom 
a  špecifickom poradí locusov. Dva homo-
logické chromozómy obsahujú vždy tie isté 
locusy. V  obidvoch totožných locusoch 
dvoch homologických chromozómov, sa 
môžu nachádzať buď rovnaké alebo odlišné 
alely tohto génu.

Okrem párových chromozómov (auto-
zómy), ktoré označujeme AA, majú bunky 
živočíchov dvojicu pohlavných chromo-
zómov (heterochromozómy – gonozó-
my). Štruktúrou sa pohlavné chromozó-
my nelíšia od autozómov. Jeden z  dvojice 
pohlavných chromozómov je obyčajne 
menší a  má väčší podiel heterochroma-
tínu (alozóm). V  závislosti od pohlavia 
sú v  bunkách prítomné rovnaké párové 
pohlavné chromozómy alebo je v bunkách 
jeden párový chromozóm a  jeden alo-
zóm. Pohlavné chromozómy sú vo všetkých 

telových bunkách organizmu. Splynutím 
dvoch pohlavných buniek vznikne diploid-
ná bunka – zygota. Nás, ako chovateľov 
vtákov, bude zaujímať najmä typ Abraxas 
(vtáčí typ, Lymantria). Tento typ je charak-

teristický opačnou determináciou pohlavia 
ako v prípade cicavčieho typu, a teda homo-
gametické pohlavie je samčie a heterogame-
tické pohlavie je samičie. Aby nedochádzalo 
k  nedorozumeniam, označilo sa samčie 
pohlavie ZZ a  samičie pohlavie ZW. Tento 
typ determinácie pohlavia je typický pre 
vtáky, motýle, niektoré ryby, obojživelníky 
a plazy.

V textoch však budem používať označe-
nie pohlavných chromozómov u  samčeka 
XX a  u  samičky XY, keďže chovatelia toto 
značenie lepšie poznajú a  sú s  ním stotož-
není. Je dôležité vedieť, že na pohlavnom X 
alebo XX chromozóme sú umiestnené niek-
toré gény zodpovedné za určité farby peria 
(viazané na pohlavie), na chromozóme Y 
sa gény pre farbu peria nenachádzajú. To 
teda znamená, že samčeky, keďže majú dva 
XX chromozómy, môžu byť jedno alebo 2 
faktoroví a  samičky, keďže majú len jeden 
X chromozóm môžu byť len hemizygotné 
(vysvetlenie nižšie). Samičky teda nemôžu 

štepiť na farbu, ktorej gény sú umiestnené 
na pohlavnom X chromozóme. Buď ju majú 
vo fenotype – vzhľade alebo sa u nich táto 
vloha nenachádza.

Genotyp samčekov by sme teda zapísali 
ako AA XX, a genotyp samičiek ako AA XY.

Gén a jeho štruktúra
Gén je základná funkčná jednotka 

dedičnosti, je to špecifická časť nukleo-
vej kyseliny. V  mendelistickej genetike sa 
gén určuje nepriamo podľa fenotypu a  má 
abstraktný význam vo forme symbolu. Dve 
alely sa podľa pôsobenia na fenotypový 
prejav kombinujú do troch zostáv. V orga-
nizmoch s  haploidným – s  polovičným 
počtom chromozómov, je gén v hemizygot-
nom stave, má len jednu alelu (vysvetlenie 
v ďalšom texte).

Molekulárna definícia génu je odlišná. 

Molekulárna biológia sa na gén pozerá 
len z  pohľadu štruktúry DNA, zatiaľ čo 
gén v  mendelistickej genetike predstavuje 
dedičný základ pre vznik znaku (vlohy), 
ktorý sa prejavuje vo fenotype, napríklad 
farba peria.

Pre názornosť som sa rozhodol používať 
symboliku génu v  podobe, ako ju vidíte 
na obrázku. Teda ak má gén 2 alely (každá 
môže niesť znak buď dominantný, recesívny, Samčie pohlavné XX chromozómy
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neúplne dominantný, a  pod.), tak som ich 
graficky znázornil ako dve plôšky. Prvá pri 
rozdielnosti alel vždy označuje dominantnú 
alelu a druhá recesívnu. Je potrebné si však 
uvedomiť, že za vznik – prejav znaku zod-
povedajú často viaceré gény v synergickom 
pôsobení. Ak je to v  príkladoch potrebné, 
tak nad symbolom génu je krúžok s farbou, 
ktorý označuje aký fenotyp – vzhľad daný 
gén vytvára.

Alela – rôzne variácie génu
U  eukaryotických organizmov je každý 

gén v  genotype zastúpený dvoma alelami 
tvoriacimi alelový pár – pri voľnej dedič-
nosti (neviazanej na pohlavie). Pri dedič-
nosti viazanej na pohlavie má pre sledovaný 
znak 2 alely – samčeky. Samičky, keďže 
majú len jeden chromozóm X majú pre 
znak viazaný na pohlavie len jednu alelu, 
nemajú teda párovú alelu. Takéhoto jedinca 
nazývame hemizygot.

Alely jedného páru môžu byť navzá-
jom v  rôznom vzťahu. Môžu byť vo svo-
jom účinku rovnocenné alebo jedna alela 
môže potláčať účinok druhej alely, takže 
tá sa potom vo fenotype – vzhľade jedinca 
neprejaví.

Alela silnejšia vo svojom prejave sa 
označuje ako dominantná a potlačená alela 
ako recesívna. Recesívna alela sa v alelovom 
páre v  kombinácii s  dominantnou alelou 
neprejaví vo fenotype, s výnimkou recesív-
nej epistázy. Podľa účinku a kombinácie alel 
rozoznávame:

HOMOZYGOT – čistokrvný: Ak má 
jedinec v  alelovom páre dve rovnaké alely 

(obe dominantné alebo obe recesívne), je 
označovaný ako homozygot. Homozygot 
môže byť: dominantný – má v  danom 
géne obe alely dominantné, recesívny – má 
v danom géne obe alely recesívne.

HETEROZYGOT – štepiteľný na rece-
sívnu farbu: Ak má jedinec v danom alelo-
vom páre jednu alelu dominantnú a  jednu 
recesívnu.

Pri dedičnosti viazanej na pohlavie má 
samička pre sledovaný znak len jednu alelu, 
keďže má len jeden chromozóm X. Také-
hoto jedinca nazývame hemizygot. To zna-
mená, že vo fenotype sa prejaví aj recesívna 
alela.

Locus génu
Je konkrétne miesto, ktoré gén zaujíma 

na chromozóme. Spôsob uloženia jednotli-
vých génov je v molekule DNA pevne daný, 
takže jeho zmena môže mať vážne dôsledky. 
Na jednom mieste – locuse chromozómu sa 
môže nachádzať vždy len jedna alela určité-
ho génu (napr. alela pre nejakú farbu peria).

Keďže organizmy (vrátane vtákov) sú 
diploidné, ich jadrový genóm tvoria páry 
homologických chromozómov, z  ktorých 
každý môže niesť inú (ale aj rovnakú) alelu 
génu. Hovoríme teda, že jeden locus obsa-
huje dve alely, pričom sa myslí to, že sa 
nachádzajú na dvoch homologických chro-
mozómoch.

Na obrázku je znázornený locus pre alelu 
s  farbou, ktorý je na homologických chro-
mozómoch umiestnený na rovnakom mies-
te. Locus alely (miesto umiestnenia génu) je 
pre dominantnú červenú farbu umiestnený 
rovnako, ako locus alely pre recesívnu žltú. 
Obdobne je to i  u  tvarov. Locus alely pre 
dominantné prúžky je totožný s  locusom 
alely pre recesívne bodky (tvar). Ak teda 
aj gén pre červenú farbu zmutoval a  stala 
sa z  neho alela pre žltú recesívnu farbu, 
umiestnenie (locus) génu ostáva nezmene-
né. Obdobne je to i pri tvaroch.

Genotyp
Predstavuje celý súbor génov v  ich 

konkrétnych podobách (konštitúcia alel) 
v  organizme jedinca. V  užšom slova zmy-
sle sa genotypom myslí súbor alel jed-
nej bunky. V  jadrách buniek diploidných 
organizmov sú homologické chromozómy 
obsahujúce rovnaké väzbové skupiny, na 
ktorých sa môžu nachádzať rovnaké alebo 
rôzne alely.

Ak sú na jednom locuse (konkrétne 
miesto na chromozóme) v  homologických 
častiach chromozómov dve rovnaké alely, 
označujeme takýto stav ako homozygotný 
(čistokrvný). Genotyp, ktorého sledovaný 
locus je tvorený dvoma odlišnými alelami, 
označujeme pojmom heterozygotný (štepi-
teľný). Pri znakoch viazaných na pohlavie 
sa u samčekov mení len to, že sú tieto gény 
umiestnené na pohlavných XX chromozó-
moch.
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Pri dedičnosti viazanej na pohlavie 
má jedinec pre sledovaný znak len jednu 
alelu – hemizygot. V  našom prípade sú 
to samičky, keďže majú len jeden chro-
mozóm X to znamená, že vo fenotype sa 
prejaví aj recesívna alela. Y predstavuje 
samičí chromozóm určujúci pohlavie.

Fenotyp – vzhľad jedinca
Fenotyp – vzhľad jedinca je tvorený 

spolupôsobením genotypu a  realizačných 
činiteľov (prostredie, potrava...). Kým 
genotyp bol súčtom génov v  organizme, 
fenotyp hovorí o  tom, aké znaky (vlohy) 

tieto gény predstavujú a ktoré sa navonok 
prejavia. Súbor všetkých znakov bunky 
(organizmu) sa nazýva fenotyp.

Tak ako aj v prípade genotypu, môžeme 
sa obmedziť len na pozorovanie urči-
tých znakov, ktoré predstavujú fenotyp 
v  užšom slova zmysle. Keďže na jednom 
locuse môže byť prítomná recesívna ako 
i  dominantná alela, ktorá ruší expresiu 
recesívnej alely, nemožno na základe feno-
typu jednoznačne určiť genotyp.

Pri niektorých dedičnostiach môže 
prísť k  zmene fenotypu. Napríklad pri 
neúplnej dominancii môže mať samček 
fenotyp – vzhľad medzifarby, ak sa jedná 
o heterozygota, to znamená, že jeho feno-
typ bude medzifarbou recesívnej a domi-
nantnej alely. Pri kodominancii zase príde 
k rovnocennému prejavu oboch alel, i keď 
nesú informáciu pre iný znak.

Keďže sme si definovali základné 
pojmy, z  ktorých budeme vychádzať, 
môžeme v budúcom čísle pokračovať, a to 
tým, že si popíšeme vždy jednu z  dedič-
ností. Teda dedičnosť recesívnu, domi-
nantnú, neúplne dominantnú, dedičnosť 
viazanú na pohlavie a  to tiež recesív-
nu, dominantnú a  neúplne dominantnú. 
Keďže sa v  chovoch objavuje aj epistá-
za – vzájomné pôsobenie – interakcia 
génov, uvediem aj príklad na recesívnu 
epistázu. Dúfam, že čitatelia tak získajú 
základný prehľad o  fungovaní zákonov 
genetiky a že im tieto vedomosti pomôžu 
pri chove.

Marek Buranský – Nové Zámky
marekburansky@stonline.sk

http://www.gouldianfinches.eu
grafika: autor
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chromozóm X

gén

fenotyp

chromozóm Y

alela a,
chromozóm X

Hemizygot – pre sledovaný znak  
má len jednu alelu (recesívna – a), 

s fenotypom – a

gén

fenotyp

alela a

alela A

Neúplne dominantný heterozygot 
– pre sledovaný znak má dve alely 

(dominantná A a recesívna a), 
fenotyp medzifarby A+a

gén heterozygota

fenotyp

alela a alela A”

A, A”

Kodominancia úplný fenotypový 
prejav oboch alel heterozygota
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marek
Lístok s poznámkou
alela A


