
Genetika 

Gekončík nočný 

Kamarát ma požiadal, o nejaké to zhrnutie možností, ktoré sa mu naskytli pri krížení v jeho chove. 

V jednotlivých podkapitolách postupne preberieme všetky možnosti, ktoré aspoň teoreticky vieme predpo-

kladať. Samice, ktoré má v chove má z nášho minuloročného odchovu a ako samca k ním si zvolil Raptora. 

1. Eclipse Enigma hetero Tremper albino /Raptor/ 

 

 

 

 

Tu vidíme, že nám vznikli 4 možnosti:  

 Eclipse hetero Raptor /ee ƎƎ Aa/ – je to zvie-

ra, ktoré má celočierne oči a voľne po tele 

čierne bodky so žltým podkladom. 

 

 

 

 BEE hetero Raptor /ee Ǝɘ Aa/ – čo je vlastne 

kombinácia Eclipse a Enigma. U tohto zvieraťa 

ostávajú celočierne oči, no kresba na tele mô-

že byť potlačená vplyvom Enigma génu, ktorý 

naopak spôsobí väčší počet bodiek na chvos-

te. 

 

 

 

 Nova – Raptor Enigma /ee  Ǝɘ aa/ - zviera je 

na prvý pohľad bez viditeľnej kresby na tele 

a hlave. Má pár bodiek na chvoste, ktoré 

zväčša ostanú aj do dospelosti. 
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 Raptor /ee ƎƎ aa/ – je to spojenie Eclipse 

a Tremper albina, kde má zviera po Eclipse oči 

bez zreničiek, a bodky na tele. Po Tremper al-

bine má zosvetlenú všetku čiernu farbu na tele 

a červené oči. Vplyvom selektívneho kríženia sa 

u Raptorov potlačila kresba na chrbte. Pôvodná 

kombinácia Raptor obsahovala aj gén Patter-

nless, ale na ten sa v poslednej dobre značne 

zabúda... 

 

Ak to zhrnieme zo spojenia BEE /Eclipse Enigma/ het Tremper albino a Raptora máme možnosť dostať  

4 rôzne farebné kombinácie a na všetky z nich máme práve 25% šancu.   

2. Sunglow Enigma hetero Eclipse /Raptor/ 

 

 

 

Tu vidíme, že nám vznikli 4 možnosti:  

 Nova  /ee Ǝɘ aa/ 

 Raptor /ee ƎƎ aa/ 

 Sunglow  /Ee ƎƎ aa/ - tu sa stretávame prvý krát 

s génom Super hypo, ktorý je selektívny.  Sun-

glow je vlastne Tremper albino a Super hypo. 

Albino redukuje melanín, čo vedie k zosvetleniu 

čiernej farby a Super hypo redukuje počet bodiek na tele zvieraťa. Prípustných je 5 bodiek na tele. 

 

 Sunglow Enigma  /Ee Ǝɘ aa/ - pridaný Enigma 

gén nám zviera zosvetlí a pridá väčší počet bo-

diek na chvoste. 

 

 

Aj u tejto kombinácie máme šancu 25 % na každé zviera, treba si však uvedomiť ako som písal v predošlom 

článku, že to však v praktickom živote môže vyjsť všelijako.  
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Vysvetlivky  

Aa – heterozygot pre Tremper albino 

aa – Tremper albino /homozygot/ 

Ee – heterozygot pre Eclipse 

ee – Eclipse 

Ǝɘ - Enigma – dominantný gén pre jeho prejavenie stačí jedna aléla 

 

Na záver by som rád poďakoval Filipovi Michalákovi a Martinovi Kučerovi za poskytnuté fotky.  
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