
Amadiny Gouldovej sú chované 
v  zajatí už desiatky rokov a  za toto 
obdobie bolo vyšľachtených veľa fareb-
ných mutácií. Jednou z  prvých bola 
bieloprsá mutácia, po ktorej nasledova-
la žltá, modrá atď. Spomenuté mutácie 
však niesli „faktor blednutia“, to zna-
mená, že tieto vtáky strácali pigmenty 
oproti divožijúcej forme. V  posledných 
rokoch, najmä v  Belgicku, Holandsku 
ale aj Taliansku či v  iných európskych 
chovateľských veľmociach, dochádza 
ku  šľachteniu amadín Gouldovej s  fak-
torom tmavnutia. Pravdepodobne málo-
ktorý vtáčí druh má také široké spek-
trum farebných mutácií ako amadiny 
Gouldovej.

V  posledných rokoch sa do popredia 
dostáva chov lutino a  albino amadín 
Gouldovej. Jedná sa o  mutáciu, kedy je 
mutačným génom ovplyvnená syntéza 
tyrozinázy. Oxidácia tyrozinázy má za 
úlohu produkovať tmavé pigmenty ako 
je eumelanín, pheomelanín a  taktiež ich 

prípadné mutácie. Modifikačný lutino 
génov spôsobuje efekt, kedy neprichádza 
ku  sfarbeniu melanínových zŕn a  tieto 
nevyfarbené zrná sú ukladané do ope-
renia. Toto má za následok, že v  orga-
nizme sa prakticky nenachádzajú tmavé 
pigmenty. Ak je teda syntéza tyroziná-
zy ovplyvnená modifikačným „lutino“ 
génom, z celého organizmu sú odstráne-
né tmavé pigmenty, čo má za následok 
maximálne vyblednutie nielen peria, ale 
i nôh, pazúrikov a zobáka. Tento modi-
fikačný lutino gén sa môže do genómu 
dostať buď hybridizáciou, to znamená 
prenosom z iného vtáčieho druhu, alebo 
môže vzniknúť spontánne. Tmavý pig-
ment nie je ukladaný ani do očí, ktoré tak 
nadobudnú červenú farbu. Túto mutáciu 
nazývame vo všeobecnosti ino.

Aby nedochádzalo k  pochybeniu 
alebo nepresnostiam, musíme si vysvet-
liť základné pojmy:

Lutino je mutácia, pri ktorej dochád-
za ku strate tmavých pigmentov. V ope-

rení je umiestnený len žltý karotenoid 
luteín, ktorý spôsobuje žlté sfarbenie 
peria, tiež je prítomný karotenoid xan-
taxantín, ktorý spôsobuje červené alebo 
žlté sfarbenie hlavy; lutino mutácia je 
recesívna a viazaná na pohlavie. To zna-
mená, že stačí, aby bol samček nositeľom 
aspoň jednej alaly pre lutino (štepiteľný 
na lutino) a  už v  prvej generácii tak 
dostaneme lutino samičky.

Albino je kombinácia mutácií lutino 
a modrej; keďže modrá mutácia odstra-
ňuje z  peria karotenoidy ako je žltý 
luteín a  červený xantaxantín, dochádza 
tak prakticky k  totálnemu vyblednutiu 
všetkých častí tela, najmä však peria; 
albino vtáky sú biele vtáky s  červenými 
očami; časť červených karotenoidov sa 
na hlave zachováva a hlava má u červe-
nej a žltej formy krémový nádych

Ino mutácia je mutáciou, ktorá ak 
je v  homozygotnej konštitúcii, spôso-
buje recesívnu epistázu, to znamená, 
že dokáže vo fenotype potlačiť alelu 

 Albino pár, samček v pravo

 Lutino samček so štandardným 
sfarbením hlavy

 Lutino pár s neštandardným 
sfarbením hlavy, samček v ľavo

 Pán Maske s manželkou – chovateľ lutino a albino mutácií amadín Gouldovej
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 Chovný pár – samček lutino štepiteľný na modrú, samička modrá bieloprsá  Albino mláďa vo veku 30 dní

 Albino mláďatá vo veku 11, 14 a 17 dní

 Chovný pár – samček lutino štepiteľný na modrú, samička 
zelená homozygotne fialovoprsá  Lutino mláďa vo veku 30 dní

 Lutino mláďatá vo veku 1 deň, 9 dní a 24 dní
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s  dominantným znakom. To znamená, 
že vtáky, ktoré sú nositeľmi lutino a albi-
no mutácie, ktoré sú vo fenotype bielo-

prsé, môžu byť nositeľmi dominantného 
znaku, a  teda môžu byť „štepiteľné“ na 
dominantnú fialovú alebo ružovú farbu 
pŕs. Z praxe asi každý chovateľ vie, že pri 
párení dvoch bieloprsých vtákov nemô-
žeme dostať potomstvo, ktoré by bolo 
fialovoprsé alebo ružovoprsé, alebo vo 
všeobecnosti nemôže byť toto potom-
stvo sfarbené na inú než bielu farbu pŕs. 
Ako sme si už vysvetlili, toto sa netýka 
ino mutácií. V  praxi to znamená, že ak 
párime lutino vtáka, ktorý je vo feno-
type bieloprsý so zeleným vtákom, ktorý 
je homozygotný bieloprsý, nemusíme 
zákonite dostať bieloprsé potomstvo, 
keďže lutino vták môže byť nositeľom 
génu s dominantným znakom. Z takého-
to spojenia môžeme dostať potomstvo, 
ktoré bude zelené, fialovoprsé alebo 
ružovoprsé. Samozrejme nevzťahuje sa 
to na lutino a  albino potomstvo. Táto 
vlastnosť ino mutácie platí aj opačne, 
teda ak párime napríklad lutino samčeka 
bieloprsého napríklad so zelenou samič-
kou, ktorá je homozygotne fialovoprsá, 
to znamená, že neštepí na biele prsia, 
dostaneme v  potomstve samičky, ktoré 
budú lutino bieloprsé. Toto odporuje 
našim doterajším skúsenostiam, keďže 
párenie homozygotne bieloprsého 
s  homozygotne fialovoprsým vtákom 
sa prejavilo na potomstve tak, že všetko 
potomstvo bolo fialovoprsé štepiteľné 
na bieloprsé. U  lutino mutácie je teda 
dôležité vedieť, akú farbu pŕs mali ich 
rodičia, prípadne starí rodičia. Na konci 
tohto článku uvádzam príklady párenia 
F1 a  F2 generácie, kde je vidieť, akým 
spôsobom dochádza k  dedičnosti farbe 
pŕs.

Môj odchov lutino a albino mutácie
Začiatkom minulého roku sme sa 

s  priateľom Jánom Szarvasom a  pri-
ateľkou  Simonkou Štrompovou, kto-
rej úlohou bolo zabezpečovať preklad 
do angličtiny a  nemčiny, vybrali na 
návštevu do Nemecka ku chovateľovi 
lutino a albino amadín Gouldovej. Pred 
plánovaním cesty sme zistili, že jedno-
smerná cesta trvá približne 12 hodín. 
Keďže naša prekladateľka rada spí, 
dostal som za úlohu prehovoriť priateľa 
Szarvasa k  tomu, aby jej bol na zad-
ných sedadlách auta k  dispozícii van-
kúš s  paplónom. Priateľ Szarvas sa pri 
tejto požiadavke zo začiatku usmieval, 
pretože si myslel, že ide o  žart. Zane-
dlho však pochopil, že to myslím úplne 
vážne a  s  trochu pretiahnutou tvárou, 
ale predsa s úsmevom, nakoniec súhla-

sil. Ešte šťastie, že má také veľké auto. 
Úlohy sme si rozdelili nasledovne. Pri-
ateľ Szarvas celú cestu šoféroval, ja som 

 Papily u lutino mutácie

 Papily u prírodne sfarbených vtákov  Papily u modrej mutácie

 Papily u albino mutácie

www.novaexota.eu

| EXOTA 6/2014 | str. 30 | Odchov lutino a albino amadín Gouldovej



 Tabuľka 1. Párenie rodičovskej generácie

 Tabuľka 2. Párenie generácie F1
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vedľa neho sedel a robil mu spoločnosť, 
aby nezaspal a  naša priateľka sladko 
spala na zadnom sedadle s  hlavou na 
vankúši prikrytá paplónom. Cesta teda 
ubehla pre všetkých relatívne v pohode.

Pred touto návštevou prebehla 
intenzívna e-mailová komunikácia, 
ktorej výsledkom bola dohoda, že sa 
osobne stretneme u  chovateľa pána 
Maske-ho. Po príchode na miesto sme 
boli milo prekvapení tým, že namiesto 
„chladného“ nemeckého privítania nás 
milo privítal rusky hovoriaci chovateľ, 
ktorý dlhodobo žije v  Nemecku a  tiež 
jeho veľmi pekná ukrajinská manželka. 
Takže nakoniec to bolo príjemné stret-
nutie Slovanov na nemeckom území. Po 

privítaní a vymene si nielen zdvorilost-
ných fráz sme sa dohodli, že u  chova-
teľa zakúpime 4 kusy mutačných ama-
dín Gouldovej a  to 2 lutino samičiek, 
1 lutino samčeka a  1 albino samčeka. 
Tieto vtáky sú pôvodnými potomkami 
hybridizácie s  amadinami trojfarebný-
mi – Erythrura trichroa a  preto sa 
u  nich neprejavuje štandardné sfarbe-
nie hláv, teda nedochádza k červenému 
a žltému sfarbeniu. Červené a žltohlavé 
vtáky majú štruktúru peria podobnú 
čiernohlavým vtákom a  sfarbenie ich 
hláv sa pohybuje v  škále krémových 
odtieňov. Keďže spomenutý chovateľ 
nemal v  dobe našej návštevy k  dispo-
zícii preperené vtáky, boli sme nútení 

kúpiť nepreperené mláďatá, samozrej-
me s rizikom úhynu.

Po prinesení vtákov do našich chov-
ných zariadení bezproblémovo prebehlo 
ich preperenie. V neskoršom období však 
došlo k  úhynu albino samčeka, ktorý 
uhynul pri zavesení za nohu o  mriežku 
klietky. K  dispozícii teda zostali lutino 
vtáky, ktoré podľa chovateľa z Nemecka 
mali byť štepiteľné na modrú. Štepi-
teľnosť na modrú dáva predpoklad na 
dosiahnutie albino potomstva. Od pri-
ateľa Szarvasa som priniesol jeho lutino 
samičku do môjho chovu. Keďže sme si 
neboli istí, či medzi mojim lutino sam-
com a jeho lutino samičkou nie je blízka 
príbuznosť, zvolil som ku nim cudzích 
partnerov. Lutino samička dostala za 
partnera modrého červenohlavého fialo-
voprsého samca. Tento samec samozrej-
me nebol štepiteľný na lutino. Z  tohto 
párenia sa nemohol vyliahnuť lutino ani 
albino potomok. Presvedčil som sa, že 
chovateľ z Nemecka nám hovoril pravdu 
o tom, že jeho lutino vtáky sú štepiteľné 
na modré. Potomstvo po tomto páre 
boli zelené a  modré vtáky štepiteľné na 
lutino. Keby lutino samička nebola šte-
piteľná na modrú, tak by sa v potomstve 
nemohol objaviť modrý vták. Môjmu 
lutino samčekovi som zámerne poskytol 
zelenú homozygotne fialovoprsú samič-
ku. Ak by sa nejednalo o  lutino vtáka, 
tak by z  tohto spojenia bololen potom-
stvo, ktoré by bolo fialovoprsé štepiteľ-
né na bieloprsé. V  skutočnosti sa však 
z  tohto spojenia vyliahli bieloprsé luti-
no samičky s neštandardným sfarbením 
hlavy a zelení samčekovia fialovoprsí so 
štandardným sfarbením hlavy. Spome-
nutá zelená samička nebola štepiteľná na 
modrú. Keďže som sa chcel presvedčiť 
o  tom, či lutino samček je štepiteľný na 
modrú, dostal po dvoch hniezdeniach 
so zelenou samičkou modrú bieloprsú 
partnerku. Z  tohto spojenia sa vyliahlo 
nasledovné potomstvo: zelení a  modrí 
fialovoprsí a bieloprsí samčekovia štepi-
teľní na lutino a modrú, bieloprsé lutino 
samičky a bieloprsé albino samičky, tak 
ako to môžete vidieť na priložených 
fotografiách.

Bol som prekvapený, že u  zatiaľ tak 
neustálenej mutácie, u  ktorej doteraz 
prebieha silná príbuzenská plemenitba, 
sú intenzívne prítomné rodičovské pudy. 
Zostavené páry samostatne odchovali 
svoje potomstvo a  ani raz sa nestalo, 
že by sa nestarali o mláďatá. Čo sa týka 
počtu odchovaných vtákov tak od lutino 
samčeka a  jeho dvoch partneriek som 

 Tabuľka 3. Príklad párenia vtákov s lutino génom aj génom pre modrú farbu
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odchoval 7 lutino samičiek a  3 albino 
samičky. Ostatné potomstvo boli zelení 
štepiteľní samčekovia. Od lutino samič-
ky s modrým samčekom bolo odchova-
ných 14 vtákov, kde samci sú štepiteľní 
na lutino. Celkovo teda možno konštato-
vať, že chov bol skutočne úspešný.

Vyššie spomenuté lutino vtáky sú 
vtáky s neštandardným sfarbením hlavy, 
teda červená a  žltá sa prejavujú len 
v  krémových odtieňoch. Pred zhruba 
mesiacom sa mi podarilo do chovu zís-
kať lutino samčeka, ktorý vykazuje štan-
dardné sfarbenie hlavy, ako môžete na 
fotografii vidieť je červenohlavý. Tento 
samček po prinesení do môjho chov-
ného zariadenia začal prakticky hneď 
intenzívne preperovať. V  súčasnosti je 
jeho preperovanie v  konečnom štádiu 
a  predpokladám, že za zhruba mesi-
ac bude samček pripravený na chovnú 
sezónu. K dispozícii dostal zelenú fialo-
voprsú štepiteľnú na bieloprsé, žltohlavú 
samičku. Keďže neviem, či lutino gén 
u  tohto samčeka je viazaný na zelenú 
radu alebo je viazaný na pastelovú mutá-
ciu, nedokážem dopredu odhadnúť, aké 
potomstvo z  tohto spojenia vznikne. 
Teda dokážem teoreticky vypočítať obe 
alternatívy, avšak neviem, ktorá bude 
u  neho pravdivá. V  každom prípade 
však potomstvo tohto páru bude vyka-
zovať štandardné sfarbenie hlavy. Lutino 
vtákov so štandardným sfarbením hlavy 
zatiaľ nie je veľa ani v  Európe a  preto 
nedočkavo očakávam jeho doperenie 
s následným odchovom.

Papily – mutačné sfarbenie
V  jednom zo svojich predchádzajú-

cich článkov som sa venoval vzniku sfar-
benia peria u  vtákov. Sfarbenie peria je 
spôsobené buď pigmentami alebo optic-
kým štrukturálnym sfarbením. Pigmen-
ty ktoré sa zúčastňujú na sfarbení peria 
môžeme rozdeliť do dvoch základných 
kategórií:

Karotenoidy sú pigmentové farbivá, 
ktoré sú syntetizované z  potravy a  sú 
priamo transportované do krvného rie-
čišťa, odtiaľ do organizmu a  operenia; 
sú rozpustné v tukoch. U amadín Goul-
dovej poznáme 2 základné karotenoidy: 
žltý luteín a červený kantaxantin

Eumelaníny sú tmavé pigmenty, ktoré 
vznikajú v procese oxidácie tyrozinázy.

Modré optické štrukturálne sfarbenie 
. Toto sfarbenie vzniká interferenciou 
svetla v  komôrkovej vrstve pera, kde sa 
svetlo určitých vlnových dĺžok odráža 
od tmavého eumelanínu a  preniká cez 

kortex pera, čo následne spôsobuje efekt 
modrého sfarbenia. Ostatné farebné 
zložky svetla sú pohltené tmavými pig-
mentami. Ak je v kortexe pera prítomný 
žltý luteín, tak prenikaním modrého 
svetla z komôrkovej vrstvy prichádza ku 
vzniku zeleného sfarbenia (modrá + žltá 
= zelená).

Sfarbenie peria sa však prejavuje 
u  vtákov až v  neskoršom období, teda 
po ich operení. V  určitých prípadoch 
je možné u  amadín Gouldovej určiť 
ich sfarbenie už v prvých dňoch života. 
Slúžia nám na to papily, ktoré sú umiest-
nené v  kútikoch zobáka a  sú pôvod-
ne určené na orientáciu pre rodičov 
pri kŕmení mláďat v  tmavých dutinách 

stromov. Ak poznáme, aké sfarbenie 
papíl prislúcha k sfarbeniu peria, potom 
môžeme dopredu určiť, akú mutáciu sa 
nám podarilo odchovať. Tento pozna-
tok je vhodné využiť aj pri chove lutino 
a  albino mutácií. Na priložených foto-
grafiách vidíme sfarbenie papíl u  rôz-
nych mutácií vtákov. Papily sú umiest-
nené v  kútikoch zobáka vždy po troch. 
U  prírodnej formy majú krajné papily 
modrú farbu a  stredná má farbu žltú. 
U  modrej mutácie majú krajné papily 
modrú farbu, stredná má bielu farbu. 
U  lutino mutácie sú krajné papily sfar-
bené bieloperleťovo a stredné sú sfarbe-
né na žlto. U  albino mutácie sú všetky 
papily sfarbené bieloperleťovo. Podľa 

 Tabuľka 4. Pokračovanie tabuľky 3, príklad párenia vtákov s lutino génom aj génom pre 
modrú farbu
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sfarbenia papíl teda ľahko zistíme či sme 
odchovali lutino alebo albino mutáciu.

Záver
Chov lutino a  albino vtákov je cho-

vom náročným, keďže tieto mutácie 
zatiaľ nie sú dostatočne ustálené a  pri-
chádza u  nich k  výraznej príbuzenskej 
plemenitbe. Ak sa chce chovateľ venovať 
chovu týchto mutácií, mal by dbať na ich 
posilnenie. V  žiadnom prípade neod-
porúčam páriť medzi sebou 2 lutino, 
alebo albino vtáky, alebo ich kombiná-
cie. Takéto potomstvo môže byť slabé, 
čo určite neprispeje k  dobrému chovu 
týchto vtákov.

Dedičnosť farby pŕs pri ino mutácii
Dedičnosť pŕs pri lutino a albino mutá-

cii je odlišná od dedičnosti, ako ju pozná-
me. Vo všeobecnosti platí, že dva bieloprsé 
vtáky nemôžu mať fialovoprsé potomstvo. 
Platí to teda za predpokladu dedičnosti, 
ako ju poznáme u bielych pŕs, kde biela je 
recesívna a  fialová je dominantná, preto 
vták nemôže štepiť na dominantnú farbu. 
V prípade ino však prichádza k recesívnej 
epistázy a  dominantná alela je potlačená 
recesívnou alelou. Vo fenotype sa preto 
prejaví recesívny znak, avšak vták nesie aj 
vlohu pre dominantnú farbu. To znamená, 
že bieloprsé ino vtáky môžu niesť gén pre 
fialovú, ako aj ružovú farbu pŕs. Keďže si 
vysvetľujeme dedičnosť pŕs u ino mutácie, 
pre zjednodušenie vynecháme sfarbenie 
hlavy a tiež vynecháme zatiaľ modrú farbu. 
Dedičnosť sfarbenia pŕs si ukážeme na prí-
klade párenia F1 a F2 generácie.

Marek Buranský – Nové Zámky
Foto: autor

www.gouldianfinches.eu
 Tabuľka 5. Pokračovanie tabuľky 4. Príklad párenia vtákov s lutino génom aj génom 

pre modrú farbu

 Moji spolucestovatelia za nákupom ino vtákov v Nemecku: Simona Štrompová – preklad do nemčiny a angličtiny, Ján Szarvas, chovateľ a šofér
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