Flemming Schiøtte

Det er såmænd slet ikke så
svært!
Arvelighedslære bliver ofte betragtet som
noget frygtelig videnskabeligt noget, så mange star af på forhånd og forsvarer sig med, at
"god gammeldags praksis" nu engang er bedre end "al den teori".
Men sandheden er, at forståelsen af, hvad der
kan nedarves, og hvordan det foregår, tværtimod er ren praksis, og den, der vil gøre sig
håb om at gennemføre et reelt stykke avlsarbejde, gør klogt i en gang for alle at sætte sig
ind i de få, simple regler, der hersker inden
for fjerkræets arvelighed (og al anden arvelighed i øvrigt).
For den, der har lyst til at skaffe sig et godt
værktøj til avlsarbejdet uden dog derfor at
stile imod de videnskabelige højder, vil der i
løbet af 1996 blive bragt en række artikler,
hvis formål er en direkte anvendelighed, når
talen er om fjerfarver, fjerstruktur, kamformer, løbsfarve osv. hos vore høns, ligesom
størrelse, æggenes størrelse, mængde og skalfarve samt adfærdsmæssige unoder og deres
arvbarhed vil blive berørt.
Men inden vi går i detaljer, må vi have overstået et par rent grundlæggende ting, der ligger bag hele arvelighedsspørgsmålet. Vi må
nødvendigvis lige kikke på, hvordan detaljerne generelt nedarves, så vi ikke skal til at forklare det ved hver enkelt detalje.
Der vises otte illustrationer, der måske ved
første blik ser meget indviklede ud, men det
er de ikke, så der er ingen grund til straks at
gå i gulvet. Skemaerne er i virkeligheden ret
simple, når man bare følger forklaringen.
Men inden vi ser på skemaerne, skal vi lige
have et par grundlæggende begreber på plads.

Arveanlæggene er populært sagt placeret på
et antal små legemer, der kaldes kromosomer,
og som befinder sig i cellekernen i samtlige
celler i hele kroppen, hvor de bestemmer,
hvordan kropsudvikling, adfærd m.m. skal
foregå.
Disse kromosomer ligger parvis i cellerne, og
anlægget for en bestemt egenskab er placeret
på samme sted på begge kromosomer i parret.
Enhver egenskab er altså dobbelt markeret i
hver enkelt normal celle.
Er de to anlæg ens, er det pågældende individ
arvemæssigt "rent" og giver den samme egenskab videre til samtlige efterkommere. Men er
de to anlæg forskellige, er individet arvemæssigt "spaltet" for den pågældende egenskab,
der kan gives forskelligt videre til efterkommerne.
Dette skyldes, at kønscellerne forud for befrugtningen er delt, således at der kun findes
et kromosom af hver slags i hhv. æg- og sædcelle, hvorfor de forskellige egenskaber isoleres hver for sig, for derefter under befrugtningen at smelte sammen med enkeltkromosomerne fra partneren til nye normale kromosompar, der nu indeholder en halvpart fra
hver af forældrene.
Under denne sammensmeltning findes der nu
to muligheder for det nye individ. Enten er de
to anlæg i det nye par af. "forskellig styrke",
eller også er de "lige stærke", hvad angår indflydelse på individet.
Er de forskellige, siger vi, at det stærkeste er
dominerende, og det svageste er vigende, og
det betyder som regel, at individet kommer til
at bære det stærke anlæg synligt, medens det
svage er usynligt som skjult arvelighed, der
bare ligger gemt i arvemassen, hvor det "lurer
på en chance" for at kunne træde frem. Er de
to arveanlæg derimod lige stærke, bliver det
synlige resultat en mellemting mellem de to
anlæg, medens begge de oprindelige anlæg
gemmer sig som skjult arvelighed.
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De otte skematiske illustrationer viser de
principielle resultater af krydsninger op til
andet led af hhv. forskellige og lige stærke
anlæg, og som eksempel er valgt arvelighed
for hhv. sort og hvid fjerfarve.

kombination, hvor de udseendemæssigt er
sorte, men hvor de alle besidder skjult arvelighed for vigende hvidt.
På tavle 2 krydser vi nu to af disse "spaltede"
individer, som hver for sig danner kønsceller
med både hvid og SORT arvelighed. Når
kønscellerne fra disse to individer kombineres, får vi 25% rent SORTE og 25% rent hvide, der altså genskaber det oprindelige par
(bedsteforældrene), medens to gange 25 =
50% får samme spaltede arvelighed som forældrene.

Først ser vi på arveegenskaber med forskellig styrke:
Ser vi på tavle 1, ser vi individerne A og B,
der hver for sig er rene med hensyn til hhv.
vigende hvid og dominerende SORT. Når
cellerne deler sig ved kønscelledannelsen, får
alle A-celler derfor arvelighed for hvid (h) og
alle B-celler for SORT (S), hvorfor samtlige
eksemplarer inden for afkommet får den

4

På tavle 3 krydser vi et "spaltet" individ tilbage på det SORTE forældreindivid med den
dominerende egenskab. Som det ses, giver det
udelukkende udseendemæssigt sorte dyr, men
halvdelen har stadig skjult arvelighed for vigende hvidt.

begge tilfælde giver det 50% BLÅ og 50% af
den valgte partners farve.

På tavle 4 krydser vi et "spaltet" individ tilbage på det hvide forældreindivid med den vigende egenskab. Her ser vi, at 50% bliver
hvide, medens den anden halvdel bliver sorte,
men med skjult arvelighed for vigende hvid.

Supplerer vi forståelsen af de fire første skemaer med disse fire sidste, har vi det færdige
system for alle såkaldte autosomale egenskaber, hvilket vil sige egenskaber, der befinder
sig på samtlige kromosomer undtagen et,
nemlig kønskromosomet, der har en særlig
arvegang, der senere vil blive gennemgået
specielt.

Dermed har vi betragtet samtlige arvemæssige muligheder, der findes, når to ligeværdige
egenskaber skal kombineres.

Dermed har vi illustreret samtlige arvemæssige muligheder, der findes, når en dominerende og en vigende egenskab skal kombineres.
Har man først forstået de fire skemaer, og er
udgangsmaterialet virkelig "rent", kan princippet anvendes på alle mulige andre arveegenskaber med forskellig styrke.

Men indtil videre har vi her et godt forståelsesgrundlag for langt de fleste af de detaljer,
vi skal se på i årets løb.
For dem, der ønsker en dybere og mere detaljeret viden, har bibliotekerne masser af bøger
om arvelighed i almindelighed. De specielle
hønseforhold vil blive belyst i de kommende
artikler her i bladet.

Dernæst ser vi på forholdene for lige stærke arveegenskaber:
På tavle 5 krydser vi hhv. SORTE og HVIDE
dyr med anlæg, der er lige stærke, som vi bl.a.
kender det fra Andalusier-racen. Resultatet
bliver i alle tilfælde afkom med en fjerfarve,
der synes gråblå, fordi fjerene grundlæggende
er hvide, men tæt oversået med små sorte
"stænk", der på grund af lysbrydningen virker
blålige.

Hønsenes kamformer
Videnskabeligt set hører vore høns til den
gruppe af fasaner, der kaldes kamfasaner, og
som netop er karakteristisk ved at bære kam
eller, som man sagde i gamle dage: Krone på
hovedet.

På tavle 6 krydser vi to af disse BLÅ individer, men da de begge ved kønscellernes opspaltning danner celler med hhv. SORT og
HVID (og altså ingen med BLÅ) anlæg, bliver kombinationsresultatet 25% SORTE og
25% HVIDE individer (som bedsteforældrene) samt 50% BLÅ som forældrene. Vi ser
deraf, at den blå fjerfarve ikke kan renavles.
Den er en såkaldt intermediær egenskab, der
altid vil rumme forældredyrenes egenskaber i
skjult form, og som derfor altid vil vise tendens til at spalte ud igen.

Kammen har gennem tiderne fået mange forskellige udformninger, der ofte tjener som
racekendetegn, og i denne artikel skal vi se på
disse former, på hvordan de er opstået, og
hvordan de nedarves i forhold til hinanden.

På tavle 7 og 8 er BLÅ dyr krydset tilbage på
hhv. SORTE og HVIDE udgangsdyr, og i
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Men omkring 1700 kom der noget spændende
fra de nye lande i Asien. De store asiatiske
kamphønsetyper (vore dages Malayer) havde
kun en lille nubret pude over næbbet, hvad
der jo var praktisk nok, når de skulle kæmpe
på liv og død. Denne slags "kam" kom til
Europa, hvor den har spøgt siden, men til dato
er der ingen, der ved, hvordan denne specielle
form er opstået, kun at det må være sket for
længe siden et eller andet sted i det fjerne
Østen.
Selvfølgelig gav man sig til at krydse disse
nye høns ind på dem, man havde i forvejen,
og da opdagede man, at en krydsning mellem
pudekam, eller vulstkam, som den blev kaldt,
og den kendte enkeltkam, kun gav efterkommere med vulstkam. I dag ved vi jo, at det
betyder, at pudekam er dominerende over for
enkeltkam, og at samtlige efterkommere med
pudekam nødvendigvis måtte have enkeltkammen liggende som skjult arvelighed.
Avlede man nu videre på dette afkom, skulle
man have forventet den normale arvegang for
dominerende/vigende arvelighed (se januarartiklen) men sælsomt nok fik man ikke færre
end fire forskellige kamformer frem, idet der
foruden vulstkam og enkeltkam ganske uventet dukkede to helt nye kamformer op, som
fik betegnelsen rosenkam og ærtekam. Ærtekammen havde tre parallelle rækker af små
forhøjninger, og rosenkammen havde forrest
en perlet vulst, hvorfra der stak en større eller
mindre dorn bagud.

De kendte vildhøns bærer alle det, vi kalder
enkeltkam, dvs. en lodret, blodfyldt hudlap
oven på hovedet, der alt efter art kan være
mere eller mindre takket. Bankivahønen, som
har skænket os det fyldigste arvegods, har en
ret lille, opretstående, smukt takket kam og
med denne prydelse startede
alt hønsehold for ca. 8000 år siden.
Denne enkeltkam er så gennem tiderne blevet
avlet større eller mindre gennem udvalgsavl
efter behov. I middelhavslandene avlede man
for et par hundrede år siden efter at få kammene til at blive så store og fyldige som overhovedet muligt, fordi man anså oliestegt hanekam for at være en ganske særlig delikatesse. I koldere egne af verden gik man den anden vej, og foretrak små kamme, fordi kamtakkerne ofte kan lide under frost, men store
eller små - den takkede enkeltkam blev båret
af alle europæiske høns i de første mange
årtusinder.

Der gik lang tid, før man fandt ud af sammenhangen, nemlig at både rosenkammen og
ærtekammen er en slags biprodukter af
krydsningen mellem vulstkam og enkeltkam.
Det hele skyldes, at kamformerne bestemmes
af ikke en, men to faktorer, der arbejder
sammen, og som begge optræder i dominerende form i vulstkammen over for enkeltkammens to vigende faktorer.
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De øvrige 12 felter er udfyldt med dyr med
splittet arv, hvor den synlige del er vist øverst
i feltet, medens den lidt mindre nederste figur
angiver den skjulte arv.
Gennemgår vi skemaet, kan vi se, at vulstkam
dominerer over de tre andre former. Vi ser
også, at både rosenkam og ærtekam dominerer over enkeltkam, men at de to ikke kan
indgå nogen egentlig forbindelse med hinanden, idet en parring mellem rosenkam og ærtekam hverken giver den ene eller den anden,
men derimod vulstkam med skjult arvelighed
for enkeltkam. De to genskaber altså tilsammen forældredyrenes egenskaber.
Det er ikke sært, at man havde svært ved at
finde systemet i dette virvar, og det fortæller
os, at man skal være varsom med at søge
"blodfornyelse" hos racer med afvigende
kamformer, for der kan skjule sig grimme
overraskelser i mange generationer derefter,
som når der f.eks. pludselig dukker enkeltkammede dyr op i en besætning af Hamborgere, og naboens hane får skylden. Oftest vil
det være et resultat af skjult arvelighed fra
årgamle krydsningsforsøg.

Man har kaldt de to faktorer "R" og "P", og
altså har vulstkammen i alle celler den dominerende arveformel ”RRPP”, medens enkeltkammen har den vigende formel ”rrpp”.
Krydser vi de to, vil alle efterkommere i første led blive forsynet med arveformlen
”RrPp”, der udadtil viser sig som pudekam,
men som har skjult egenskab for enkeltkam.

Igennem årene er de to "nye" kamformer blevet udviklet yderligere. Navnlig rosenkammen har undergået flere ændringer. Den oprindelige rosenkam var en elegant lille pude
med en spids dom, der stak ret bagud som hos
Bantam eller Hamborgerracen. Men da man
gav sig til at indarbejde rosenkammen i de
sværere racer i Amerika, ændrede den karakter, så dornen kom til at "hænge ned ad nakken" som på f.eks. Wyandotterne.

Sammenparrer man nu to af disse efterkommere, der begge har formlen ”RrPp” (som det
er gjort i det viste eksempel), får man et skema med 16 felter, der udviser en række forskellige resultater.
Vi ser, at har vi to ens faktorsæt hos de to
forældre, får vi som ventet et "rent resultat". I
felt nr. 1 ses en ren vulstkam, og i nr. 16 en
ren enkeltkam, på trods af, at begge forældre
havde spaltet arvelighed. I felterne 6 og 11 får
vi så de to nye typer rent, nemlig ren rosenkam med ”Rp” fra begge forældre i nr. 6, og
ren ærtekam med ”rP” fra begge forældre i nr.
11.

Englænderne gik en anden vej og skabte en
helt overdimensioneret pude med en lillebitte
dorn. Den race kalder de "Redcap", altså
Rødhue, og den store røde klump hænger da
også ned over hovedet på dyrene som en nathue. Her i landet kaldes den "Rødhætte", men
den findes vist ikke herhjemme i dag.
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Asietkam, der er racekendetegn for flere europæiske racer.

En anden faktor dukkede op for flere hundrede år siden – muligvis længe inden vulstkammen. Det var en højst kompliceret mutation, der hang sammen med en form for kraniedeformitet, som medførte, at hovedfjerene
dannede top, der hvor kammen skulle have
været, og at kammen i stedet blev reduceret til
en spaltet hudvækst over næbbet.

At håndtere spaltegenet på en rimelig måde er
uhyre vanskeligt, og generelt må det derfor på
det bestemteste frarådet at avle dyr med spaltekam-egenskaber ind på de andre former,
idet man påfører sine dyr en samling gener,
der i lange tider vil kunne stikke hovedet frem
på de mest ubelejlige tidspunkter.

Mest typisk ser vi denne samlede nydannelse
hos den franske race Crève Coeur, der har en
stor flot top og en spaltet såkaldt gevirkam
(en form for hornkam), og dertil et flot skæg.

Der er ikke fuldt hold på hele dette samvirke
mellem fjertop, hageskæg, kindskæg, spaltning af kammen og kraniedeformiteten, der er
meget svær, for ikke at sige umulig at styre,
undtagen i gamle, helt rene stammer, som har
brugt århundreder på at blive netop rene og
stabile.

Det er senere lykkedes franskmændene at
adskille de samarbejdende arveegenskaber,
der ses så tydeligt i Crève Coeur. Toppen er
avlet væk, uden at enkeltkammen er genopstået, men erstattet af spaltekammens to horn,
der er flyttet højere op på hovedet. Dette har
givet franskmændene racen La Fléche, der er
ene om denne hornkam.

Så som hovedregel må rådet være: Hold kamformerne rene. Der er nok at se til endda med
bitakker og andre uregelmæssigheder, der er
mere regel end undtagelse.

Italienerne har derimod beholdt toppen, men
er kommet af med kammen, som det kan ses i
Paduaneren, hvis egenskaber er videreført i
Den Toppede Hollænder.

Fjerfarvernes symfoni
Går man rundt på en fjerkræudstilling, får
man umiddelbart det indtryk, at farvekombinationernes antal hos hønseracerne simpelthen er uudtømmelige, og det forekommer
næsten ufatteligt, at det skulle være muligt at
finde en eller anden form for avlsmæssig orden på dette virvar af vidunderligt smukke
kombinationer.

Belgierne er gået et skridt videre end franskmændene og har fremavlet den kamløse høne
som racen Breda, hvor dog de to svulmende
næsebor med deres hornede lag klart viser
tilbage til spaltekammens oprindelse.
Ved at krydse spaltekammens egenskaber
med enkeltkammen, kan man ved passende
udvalgsavl gå to vidt forskellige veje.

Adskillige arvelighedsforskere – frem for alt i
England - har ofret disse fjerkræfarvespørgsmål megen tid og forskerkraft, og det er lykkedes at skabe et oversigtsbillede, der fastslår
de generelle hovedlinier i fjerfarvernes arvelighedsforhold, selv om mange detailspørgsmål fortsat er dunkle eller ligefrem umulige at
få indpasset i billedet, fordi de tilsyneladende
unddrager sig de almindeligt anerkendte
mendelske arvelighedslove.

Den ene består i at få spaltekammen til at vise
enkeltkammens takker, hvorved man får den
såkaldte sommerfuglekam eller bladkam, som
den kendes fra den franske race Houdan, men
den er utrolig vanskelig at fremavle i en antagelig form.
Den anden vej består i at bortavle toppen, så
de to kamformer kan komme til at samarbejde, hvorved man får en flad takket såkaldt
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rets farver, vil det lys, der reflekteres (sendes
tilbage) til vores øje kun bestå af den resterende del af spekteret, og vi opfatter derfor
disse lysstråler som farver.
Det er dette forhold, der medfører, at en sort
hanehale eller en helt sort fjerklædning kan
virke grøn eller violet, og det er tillige det, der
medfører, at strukturfarverne først rigtigt
kommer til deres ret i fuldt sollys, og at farverne ser matte ud i et udstillingsbur med
kunstigt lys.

Når farvernes forhold skal studeres, gælder
det i første omgang om at udskille de deciderede farvefaktorer, der viser sig at være forbløffende fåtallige, hvorefter de må kombineres med en lang række andre og ofte svært
tilgængelige arvefaktorer, der virker reducerende, spredende, koncentrerende, stedvis
udelukkede m.m. på farveforekomsten, og
som dermed er udslagsgivende for de mange
forskellige tegningsformer, der fremkommer
som følge af farvernes fordeling på fjerdragten.

Der er altså her ikke tale om, at fjerene i sig
selv har disse farver, men om, at fjerene er
således struktureret, at det indfaldene sollys
brydes på en sådan måde, at det "restlys" vi
ser, forekommer henholdsvis grønt eller violet.
Virkningen fremkaldes af nogle ganske små
refleksionsplader på de fineste fjerdele. Disse
plader, der er halvt gennemskinnelige, består
tilmed af flere lag, og hvert lag er tyndere end
en tusindedel af en mm. Er disse plader placeret således i forhold til hinanden, at de tilbageholder spekterets røde og violette dele, vil
det kun være de grønne stråler, der når vort
øje, og tilbageholder pladerne omvendt de
grønne dele af spekteret, ser vi fjerene violette. Dette er alene et spørgsmål om pladernes
struktur og prismevirkning, og disse faktorer
ligger gemt i arvemassens gener. Det er altså
muligt at arbejde avlsmæssig med valget af
refleksfarve, og da standarden foreskriver
henholdsvis grøn og violet refleksfarve ved
visse racer, kommer vi ikke uden om dette
arbejde. Blot er det uendelig svært at fastlægge arveforholdene, og tilsyneladende kan de
ikke indordnes under den almindelige arvelighedsformel, hvorfor de sandsynligvis fremstår som et samarbejde mellem flere forskellige gener. Indtil videre er vi derfor henvist til
simpelthen at udelukke alle dyr med forkert
farve fra avlen.

Tilsammen danner farvefaktorerne og fordelingsfaktorerne en næsten uendelig række af
muligheder, hvoraf vi formentlig endnu ikke
har set den sidste.
Selve farverne, som vi oplever dem, når vi
betragter dyrene, fremkommer på to vidt forskellige måder, og vi skelner i den forbindelse
mellem: STRUKTURFARVER og PIGMENTFARVER
Strukturfarverne tilvejebringes ikke ved hjælp
af egentlige farvestoffer, men virker alene
gennem lysets brydning i og tilbagekastning
fra de mindste dele af fjerklædningen.
Som bekendt består sollyset af alle spekterets
farver, der tilsammen giver det, vi kalder
hvidt lys. Hvis dette hvide lys brydes ved at
ramme eller gå igennem et eller andet medium, der virker lysbrydende, udskilles farverne, som vi kender det fra regnbuen, og hvis
det lysbrydende materiale tillige tilbageholder
eller på anden måde fjerner den del af spekte-

Et andet spørgsmål i forbindelse med strukturfarverne er den såkaldte metalglans, der
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også er et rent strukturspørgsmål. Lyset tilbagekastes nemlig fra samtlige lag i de små refleksionsplader, som vist på illustrationen.

PHÆOMELANIN og EUMELANIN
der er ansvarlige for henholdsvis rød-orangegul farve og brun-sort farvestof i fjerene.

Lysstråler A, B og C, der kommer skråt fra
venstre, rammer den første plades overflade –
X, og tilbagekastes skråt til højre. Imidlertid
trænger noget af lyset ned til næste plade – Y,
ligesom det derefter trænger helt ned til den
underste plade – Z. Alle plader reflekterer
lyset, og dette reflekterende lys blander sig
med den del, der reflekteredes fra overfladen.
Da den del af lyset, der har været nede ved de
underliggende plader, har løbet en længere
vej, end det øverste, er lysstrålerne ikke længere i frekvens, og der opstår derved en form
for "forstyrrelse", som vi kalder interferens,
og som af vort øje opfattes som den kendte
metalglans.

Disse farvemuligheder kan kombineres indbyrdes og kombineres med "farven" hvid, der
i realiteten står for "ingen farve", idet den
opstår ved, at fjerene i stedet for at indeholde
farve, er luftfyldte, hvorfor de udefra set reflekteres som hvide, som vi kender det fra
hvidt sæbeskum.
Hvor stærk melaninet skal slå igennem i de
enkelte fjerdele, afhænger for en stor del af,
hvor megen luft der forekommer sammen
med farvestoffet, og dermed af fortyndingsgraden. Ren phæomelanin giver således en
dybt rødbrun fjer, medens fortynding med luft
i fjerene får farven til at udtyndes over rødt og
orange til gult og strågult, der nærmer sig
hvidt.

Det vil sige, at jo mere kompliceret fjerstrukturen er i de mindste dele, des mere glans kan
vi forvente, og da også denne del af fjerene er
arveligt betinget, kan vi ved at udvælge dyr
med den bedste glans bestandigt forbedre
dette forhold. I øvrigt viser det sig, at glansen
er bedst, jo stivere fjerstrukturen er, hvorfor
det er sværest at opnå et godt resultat med
blodfjerede racer som f. eks. Orpington.

På samme måde skaber ren eumelanin den
rene sorte farve, der dækker over eumelaninens brune korn. Men da fortyndingen først
og fremmest går ud over de sorte korn, vil
luftindholdet gradvis kunne skabe en lang
række brune nuancer, helt op til sart lysebrun.
Det er således klart, at ikke blot melaninindholdet, men navnlig luftindholdet i fjerene,
der styres af et antal farvebegrænsningsfaktorer, er bestemmende for de mange tegningsformer.

Pigmentfarverne er den anden gruppe af fjerfarver, vi har at arbejde med, og denne type
beror på indlejring af egentlige farvekrystaller
i fjerenes celler. Vi kender to typer af sådanne
farvepigmenter, nemlig:

I visse tilfælde optræder en mutation, hvor
eumelaninens brune farvekorn er forsvundet
eller fortrængt, således at en fortynding af den
sorte farve resulterer i smukke grå nuancer.
Hvis fjerstrukturen i en sådan grå fjerdragt
tillige er opbygget således, at den giver refleks som blå strukturfarve, fås det såkaldte
blå farveslag, som vi bl.a. kender det fra Andalusieren, der altså ikke indeholder noget
egentligt blåt farvestof, men en fortynding af
mikroskopiske sorte farvekorn på hvid bund i
en fjer, der reflekter lyset som blåt.

LIPOCROM og MELANIN
Lipocrom er et gult fedtfarvestof, der giver
farve til kyllingedun, æggeblommer og dyr
med gul hud, næb og løb. I de voksne dyrs
fjerfarver forekommer lipocrom ikke. Tilbage
står MELANINEN, der er ansvarlig for al
egentlig farvning af fjerdragten. Forbløffende
nok drejer det sig kun om to typer af melanin,
nemlig:
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Det er desværre meget begrænset, hvor meget
man herhjemme har interesseret sig for disse
spørgsmål, så vi må være dybt taknemmelige
over, at man i udlandet, ikke mindst i England, har ofret videnskabelig tid og kræfter på
at undersøge hver enkelt arvelighedsfaktor
helt til bunds, så godt, det nu har kunnet lade
sig gøre. Thi på trods at bl.a. professor Punnets banebrydende arbejder på Cambridge
Universitetet er der fortsat mange enkeltheder, der ikke er fuldt opklaret, så der er fortsat
brug for nye forskere og nye initiativer.

Vi ser altså, at pigmentfarvernes styrkegrad,
placering og blanding, kombineret med fjerelementernes lysbrydningsforhold, der skaber
strukturfarverne, tilsammen giver os den store
brogede skare af hønsefarver og tegningsformer, vi kender fra udstillingerne.

De utallige tegningsmuligheder
Det er ikke blot farverne, men måske i endnu
højere grad deres fordeling på fjerdragten, der
gør hønseracernes udseende så varierede og
så vidunderlig.

I dag kender vi dog de vigtigste farve- og
farvefordelingsfaktorer og deres virkning, og
på skemaet her anføres de med de knæsatte
internationale betegnelser (der alle er sproglige forkortelser), men med en kort forklaring
af hver enkelt faktor.

Farvefordelingen skyldes en lang række faktorer, der på skift samarbejder, modarbejder,
supplerer, forstærker og svækker hinanden i
et mønster, der kan synes ganske uoverskueligt, og som har voldt raceavlere de allerstørste bekymringer.

Alle faktorer på skemaet findes i en dominant
og en vigende form (der er altså ikke medtaget de få intermediære faktorer som f.eks.
blåt), og på skemaet vises den dominante
form i højre kolonne (med store bogstaver) og
den vigende i venstre (med små bogstaver).
Vil man arbejde med en eller flere af disse
faktorer i sit avlsarbejde, kan resultaterne
forudberegnes ud fra de arvelighedsskemaer,
der er vist i januarnummeret. Husk blot, at det
i praksis højst er muligt at arbejde med to
faktorer ad gangen. Vil man mere end det,
bliver resultatet hastigt helt uoverskueligt.
Her har vi altså en liste over de vigtigste farve- og farvefordelingsfaktorer, der sætter os i
stand til at gennemskue, hvilke muligheder,
vore dyr og vores valgte race indebærer, eller
hvilke muligheder og/eller vanskeligheder,
der ligger i forsøg på "blodfornyelse" fra en
anden race, eller hvilke muligheder, vi har for
evt. at danne nye farvevarieteter af gamle
racer.
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Farvefaktorernes samspil
Ved at bruge skemaet over farve- og farvefordelingsfaktorer, som det er vist i aprilnummeret, er vi i stand til at styre fjerfarveresultaterne af indkrydsninger i bestanden
med andre racer eller varieteter, når vi får lyst
til at "lave noget nyt", eller når andre muligheder for "blodfornyelse" ikke foreligger.

faktor (sg) også er inde i billedet, men det er
den langtfra i alle sorte dyr.
Skal vi arvemæssigt arbejde med sorte racer
og varieteter, er vi altså nødt til at gå ud fra en
arvelighedsformel, der grundlæggende ser
således ud:
EE ii CC og evt. sgsg

Det kræver dog, at vi virkelig sætter os ind i,
hvad disse genetiske faktorer står for, og
hvordan de virker - men det er såmænd ikke
så svært, som det måske umiddelbart ser ud
til.

Vi må gøre os klart, at en række andre faktorer kan være maskeret under den kraftige,
sorte overfarve, og at disse faktorer kan dukke op, den dag vi indkrydser faktorer, der
svækker den generelle sorte virkning.

Lad os betragte et par eksempler, og lad os
begynde med det mindst komplicerede, nemlig de ensfarvede dyr.

Et sort dyr er endvidere altid af "Sølvtype"
eller "Guldtype", alt efter hvilket af disse
grundbegreber, den sorte farve dækker over.
Umiddelbart kan det ikke ses på fjerene, om
det er et "gulddyr" eller et "sølvdyr", men det
kan få betydning for løbsfarven, idet den generelle sølvfaktor virker afblegende. Det er
således næppe muligt at få virkeligt flotte
gule ben på en sort Italiener, med mindre den
sorte farve maskerer guldfaktor og ikke sølv.

I virkeligheden findes der kun to rent ensfarvede varietetmuligheder, nemlig SORT og
HVID, idet de såkaldte gule, brune og røde
ensfarvede i realiteten er dyr med columbiafaktor (som f. eks. Sussex), hvor et antal reducerende gener har fjernet de sidste sorte
fjerdele.
SORT er en mutation, der også kaldes melanisme, fordi den sorte eumelanin har bredt sig
over samtlige fjerdele og dækket over samtlige andre farver. (Melanisme-tendensen kendes hos utallige andre fugle og pattedyr, og er
oftest den første mutation, der optræder i fangenskab).
Vi finder mutationen øverst i skemaet, hvor
Bankivahønens oprindelige vigende gen (e),
der fordeler samspillet mellem farverne, er
erstattet af det dominerende gen (E), der gør
fjerdragten helt sort.
Derudover må et sort dyr også indeholde den
vigende faktor (i), der tillader den sorte farve
at træde frem, samt den dominerende faktor
(C), der betinger farvedannelse overhovedet.
For at sikre en helt jævn fordeling af den sorte
farve, er det endelig en fordel, at den vigende

HVID fjerfarve betegner den tilstand, hvor de
hule fjerdele er fyldt med luft i stedet for farvestof. Man taler også om albinisme af alba,
der betyder hvid, men ægte "albinoer" med
fuldstændig mangel på farvestof er dog uhyre
sjældne blandt høns, hvorimod vi må arbejde
med ikke færre end fem forskellige former for
hvid fjerfarve.
De fem hvide fjerfarver er
• en, der optræder dominerende, nemlig
den såkaldte "italiener-hvide", der
stammer fra hvide Italienere af
Leghorn-typen,
• tre, der optræder vigende, nemlig den
hvide farve, der stammer fra henholdsvis
o hvid Plymouth Rock,
o hvid Wyandot og
o hvide Silkehøns,

•

Lad os til slut (for denne gang) se på, hvordan
vi kan forudberegne, hvad en farvekrydsning
vil indebære.

og endelig den noget grumsede intermediære hvide farve hos udvigere fra
den blå farve, som f.eks. hos Andalusiere.

Ønsker vi f.eks. at krydse en sort og en hvid
Plymouth Rock, er sagen ret simpel. De to
arvelighedsformler ser således ud (idet vi
tillader os at se bort fra ”S”-faktoren hos den
hvide, da vi i første omgang ikke kender den
sortes status på dette område)

Arveformlen for italienerhvid ser grundlæggende således ud:
EE II SS CC
Den hvide Italiener er altså grundlæggende en
sort varietet (E), der tilmed begunstiges af
farvestofdannelsen (C), men hvor faktoren (I)
viser sig at være så kraftigt farvestofbremsende, at intet sort eumelanin formår at vise sig.
Den hvide effekt forstærkes desuden yderligere af sølvfaktoren (S).

HVID

EE ii cc

SORT

EE ii CC

hvilket vil sige, at alt afkom bliver rene, hvad
(E) og (i) angår, hvorimod de får (C) som
ydre kendetegn, men med (c) som skjult arvelighed, eller med andre ord: De bliver alle
sorte, men med skjult arvelighed for hvidt
efter formlen:

Imidlertid viser det sig, at I-faktoren ikke er
100% effektiv over for visse dele af den brune phæomelanin-skala, hvorfor krydsninger
mellem hvide Italienere og brune dyr (som
f.eks. New Hampshire) fremtræder plettede
og brungrumsede. Lykkes det at fjerne sølvfaktoren fra sådanne dyr og konvertere den til
"guld", fås den langt mere farvefaste varietet,
vi kalder "rødsadlet", som vi kender den fra
bl.a. Yokohama-racen.

EE ii Cc
Arbejder vi videre med dette materiale, f.eks.
med søskendeparring, får vi dette skema:
♂

De tre hvide, vigende farver har formlerne:
EE ii cc SS

♀
EiC

Wyandot

ee ii cc ss

Eic

Silkehøne

ee ii CC ss oo

Plymouth Rock

EiC

Eic

EE ii CC
ren sort

EE ii Cc
Sort med hvid
arvelighed
EE ii cc
ren hvid

EE ii Cc
Sort med hvid
arvelighed

Vi få altså 25% rent sorte, 25% ent hvide og
50% sorte med vid arvelighed, eller udseendemæssigt 75% sorte, hvor kun en kontrolparring vil kunne fortælle os, om vi står over et
rent sort dyr eller en "farvebastard".

For de to første er det faktoren (c), der er udslagsgivende ved at modvirke al farvedannelse, uanset hvilke faktorer, der ellers er til stede, og for Silkehønens vedkommende ser vi
det særsyn, at både (e), (i) og (C) betinger, at
dyrene burde være alt andet end hvide, men at
den for Silkehøns helt specielle vigende faktor (o) gør de andre virkningsløse.

Af hensyn til de ønskværdige gule ben, vil det
derefter være godt at bortskaffe den sølvfaktor, der fulgte med den hvide farve (og som vi
i første omgang så bort fra). Da denne faktor
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imidlertid sidder på kønskromosomet, og derfor har en helt speciel arvegang, vil dette
spørgsmål blive taget op i en senere artikel.

således at det i dag er betænkeligt at gå ud fra,
at race, varietet og farvemæssig arvelighed er
i overensstemmelse med hinanden.

Når vi arbejder med arvelighedsforholdene,
må vi erindre, at skemaer og regler kun gælder, for så vidt dyrene virkelig indeholder det,
de tilsyneladende giver sig ud for.

Det er derfor nødvendigt, inden arbejdet påbegyndes, at foretage kontrolparringer med de
dyr, man påtænker at anvende, hvilket naturligvis forsinker arbejdet med mindst en ynglesæson.

Navnlig inden for de hvide farvevarieteter
kan vi komme ud for grimme overraskelser,
idet alt for mange avlere af uvidenhed er gået
ud fra, at "en hvid høne er en hvid høne", og
derfor kritikløst har blandet det hele sammen,

Vildfarvens ti varieteter
ee ii CC SgSg dkdk lala ss ..................................... VILDFARVE og GULDFARVE
ee ii CC SgSg dkdk lala SS .................................. SØLVILDFARVE og SØLVFARVE
ebeb ii CC SgSg dkdk lala ss .................................. GULDHALSET
ebeb ii CC SgSg dkdk lala SS ................................. SØLVHALSET
ebeb ii CC SgSg DkDk lala ss LgPgLgPg .............. AGERHØNEFARVET
ebeb ii CC SgSg DkDk lala SS LgPgLgPg............. SØLVTEGNET (MØRK)
ewhewh ii CC SgSg dkdk lala ss .............................. HVEDEFARVET
ewhewh ii CC SgSg dkdk lala SS ............................. LAKSEFARVET

dk

Vildfarvens ti varieteter
Det hele begyndte med den vilde Bankivahøne og dens prægtige farvefordeling, der er
skabt gennem et helt stabilt samspil mellem
en række arvefaktorer, der er opstået og
"sammenkogt" årtusinder før hønen overhovedet blev husdyr.

la
s

De syv vigtigste farvefaktorer er:
e
der giver den specielle fordeling af
brunt og sort
i
der tillader sort og brun farve at fremtræde
C der muliggør farvestofdannelse overhovedet
Sg der på visse fjerdele fordeler sort på
langs

der gør hønens bryst "laksefarvet" (og
som ville have givet hanen samme
brystfarve, hvis ikke det hanlige kønshormon havde ændret det til sort)
der danner søm langs gehængfjerene,
og som har en tendens til at brede sig
på bekostning af sort og brunt
der udelukker indflydelse fra sølvfaktoren

Den samlede arveformel, som vi kan anvende
den i avlsarbejdet, bliver:
ee ii CC SgSg dkdk lala ss
For Bankivahønens vedkommende er den
deraf flydende farvesymfoni meget stabil, og
der forekommer kun ubetydelige udsving fra
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individ til individ, som fulgte de alle en fastslået standard.

GULDFARVE og SØLVFARVE kender vi
fra Italienerracen.

Men mennesket elsker simpelt hen alt, hvad
der ikke ser ud som det almindelige og normale, så undervejs gennem avlsarbejdets
8000 år har selv små udsving kunnet bruges
til at danne andre former for udseende, og
selv små mutationsspring, der i naturen ville
være gået i sig selv med det samme, er blevet
grebet med kyshånd og fastholdt og udviklet
som nye farvevarieteter.

”e”-faktoren har på forskellige tidspunkter
været udsat for modificerende mutationspåvirkninger, nemlig en intensiverende, mørk
påvirkning og en afsvækkende, lys påvirkning, som i skemaet (side 91) er benævnt hhv.
”eb” og ”ewh” efter engelsk: ”b” for brunt og
”wh” for hvede.
”eb” alene gør vildfarven meget mørk, næsten
sortbrun (kendes kun fra en amerikansk form
for brun Italiener), men kombineres den med
en udskredet form for ”la”-faktor (som ved
den GULDFARVEDE), fås den såkaldte
GULDHALSEDE type, der ved indførelse af
sølvfaktoren giver den tilsvarende SØLVHALSEDE. Disse to kendes bl.a. fra Italienerracen og fra de Tyske Dværge.

En farvevarietet, som principielt bærer nøjagtig den samme formel, som den VILDFARVEDE, er den såkaldte GULDFARVEDE.
Forskellen består i, at faktoren ”la”, der har
tendens til at brede sig, har fortrængt det sorte
og brune farvestof i store fjerpartier, således
at totalindtrykket er langt mere "gyldent" end
den normale VILDFARVE.

Det har vist sig, at ”eb”-faktoren har tendens
til at koble sig med en mutation af ”dk”faktoren til ”Dk”, der ændrer hønens brystfarve fra "laksefarvet" til brunt, og at disse to
faktorer ofte optræder sammen med randtegningsgenet ”Lg” og tværstribningsfaktoren
”Pg”, der tilsammen giver dobbeltsøm (måske
fordi hele dette samspil fra gammel tid er
stabiliseret i Malay-racen, hvorfra det er
kommet til Europa som en samlet blok af
modifikationer).

Dette skred i ”la”-faktorens virksomhed er
helt sikkert skabt af avlere gennem udvalg af
dyr med lidt bredere "guldsøm" i generation
efter generation. Formål: At se anderledes og
"flottere" ud!
På et eller andet tidspunkt er sølvfaktoren
dukket op (måske ved indkrydsning med den
vilde Sonnerat-høne, der vitterligt bærer denne faktor). Denne Sølvfaktor erstatter ”s” med
”S”, der fortrænger al gul farve og erstatter
den med "sølv", der i virkeligheden betegner
fjer helt uden farve, men med luftfyldte hulheder, der hvor farven skulle have været.

Ændres vildfarven med disse modifikationer,
fås den såkaldte AGERHØNEFARVEDE
varietet (en dårlig oversættelse fra tysk, der
intet har med agerhøns at gøre). Også her kan
sølvfaktoren danne den såkaldte SØLVTEGNEDE varietet. AGERHØNEFARVET kender vi bl.a. fra Brahma og Plymouth Rock.
Wyandotterne har bade AGERHØNEFARVEDE og SØLVTEGNEDE, og hos Brahma
kaldes den SØLVTEGNEDE blot for MØRK
(til forskel fra lys Brahma).

Denne Sølvfaktor skaber to nye varieteter,
nemlig hhv. SØLVILDFARVE som pendant
til VILDFARVE og SØLVFARVET som
pendant til GULDFARVET.
VILDFARVEN, som den kendes fra Bankivahønen, går igen i bl.a. den brune Danske
Landhøne og den brune Italiener, hvorimod
den tilsvarende SØLVVILDFARVE kun er
set enkelte gange hos Danske Landhøns.

”ewh” er som nævnt afsvækkende og giver den
såkaldte HVEDEFARVEDE, der gør hønerne
brungule, medens hanerne på grund af køns-
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hormonernes indflydelse bibeholder VILDFARVEN næsten uændret. Vi kender hvedefarven fra Malayer, Engelske Kamphøns og
Sulmtalere, og vi kender også den tilsvarende
sølvtype, der kaldes LAKSEFARVET, som
vi møder den hos Faverolles.

halskraven, som var der tale om en "omvendt" columbiafaktor, og resultatet benævnes henholdsvis birkefarvet og brunbrystet.
Det er ikke særligt almindelige farvevarieteter, men bedst kendt er nok den birkefarvede
Nieder-Rheiner, der i øvrigt er utroligt smuk i
sin gennemavlede form.

Med udgangspunkt i Bankivahønens farvetegning får vi altså ti varianter, som hver for
sig giver sit udseendemæssige særpræg, men
som står hinanden så nær, at man som avler
skal være uhyre forsigtig med at blande typerne, da resultatet hurtigt bliver et helt
uoverskueligt miskmask, der næsten ikke er
til at rede ud igen, og som på ingen måde kan
sammenlignes med den simple arvegang, der
f.eks. vistes i majnummeret, mellem sort og
hvid.

En anden reducerende mulighed ligger i de
recessive modifikationsgen, ”mo”, som giver
hvide
fjerspidser, som vi kender det fra Anconaracen. Tilsvarende sort med gule fjerspidser
kendes ikke, men kan selvfølgelig fremavles,
hvis nogen får lyst til at ændre S-faktoren til
den recessive s-form.
Kombineres ”mo”-faktoren med ”Sp”faktoren, som vi senere møder den i de plettede racer, fås den meget vanskelige trefarvede
varietet, hvor grundfarven skal være af guldkarakter for at give det ønskede trefarvede
resultat:

De ti varieteters arveformler vises i ovenstående skema, og vil man endelig blande de ti
typer, anbefales det at bruge formlerne og
studere de forventelige resultater først "på
skrivebordet".

En brun/gul fjer med sort spids og hvid endeplet, som vi ser det hos trefarvet Sussex,
hos den såkaldte rødbrogede Orloff og hos
Mille-Fleur-udgaven af de fodbefjerede
dværge, hvor farven kaldes "porcelænsfarvet".

De mange tegningsformer
Siden marts måned har artiklerne om arvelighed handlet om de mangesidede aspekter ved
fjerfarverne, og vi er nu nået så vidt, at vi kan
gøre dette emne færdigt.

Af tværstribningsfaktorer er der mindst to. En
kønsvisende, hvor den optræder dobbelt hos
rene haner og enkelt hos høner, og en autosomal, hvor stribningen principielt er ens hos
de to køn. Den kønsvisende ”B”-faktor kender vi først og fremmest fra den tværstribede
Plymouth Rock, der har arvet den efter den
gamle Dominikanerrace, der igen har fået den
fra de grå Skotter, hvor den måske oprindeligt
er opstået ved mutation.

Foruden de principielle farveganges arvelighed og vildfarvens ti varieteter, supplerer vi
nu med de forskellige tegningsarter.
Går vi ud fra sort som grundfarve, møder vi
en række farvebegrænsningsfaktorer, der fjerner den sorte melanin fra visse dele af fjerene
, således at det samlede udseende bliver mere
eller mindre "broget" i henholdsvis "sølv" og
"guld", alt efter om den dominerende sølvfaktor er medarbejder eller ej.

Den autosomale tværstribning betegnes ”Pg”
eller ”Ab”, men det er sandsynligt, at det i
virkeligheden drejer sig om samme gen. Vi
kender den hos Campiner og Brakel, og træffer den i modificeret form hos den Østfriesiske såkaldte "Möve", (Der rettelig burde

Den sorte ”E”-faktor kan i sig selv være reduceret (se skemaet side 91 i aprilnummeret) til
”ER”, og er dette tilfældet, dukker der hvide
eller brune/gule partier frem i det sorte, bl.a. i
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Det må blot inderligt anbefales, at man gennemfører hele arbejdet på skrivebordet ved
hjælp af arvelighedsformlerne, inden man
begynder at sætte dyrene sammen, for det er
under alle omstændigheder et langsigtet og
ofte forvirrende arbejde, der let løber ud i
sandet.

staves korrekt på tysk, nemlig Möwe, eller
oversættes til dansk: Måge).
En hård begrænsningsfaktor, som kom ind fra
Østasien med de såkaldte Chittagong-høns, er
den faktor, der bærer det forunderlige navn:
Columbia-faktoren (af British Columbia i
Amerika, hvor den første gang renavledes
som Lys Brahma). Vi kender den først og
fremmest fra Lys Sussex, men den indgår
som delfaktor i en række andre tegningsformer.

Til brug for dem, der ønsker at arbejde seriøst
med fjerfarver i opdrættet, gives her en oversigt over formlerne for de udslaggivende gener i de forskellige farve- og tegningsformer,
som sammenholdt med oversigten over vildfarvens ti varieteter i juninummeret tilsammen skulle give et nogenlunde komplet arbejdsredskab.

Kombineres den autosomale tværstribning
således med ”Co”-faktoren, fås det vi kalder
"spættet", som vi kender det fra Hamborgerne, og lader vi ”Co”-faktoren spille sammen
med ”Sp”-faktoren, som vi mødte i porcelænsfarven, fås de plettede varieteter, som vi
også bedst kender fra Hamborgerracen.
”Co”-faktoren leger også med ved randtegning, hvor den kombineres med ”Lg”faktoren, der yderligere kan intensiveres med
”Ml”-faktoren, der er en ren dybdefarvefaktor.
Randtegningen ”LgMl” betegner ikke nødvendigvis sort fjerrand, blot at der findes en
rand af anden farve, end den, der findes på
resten af fjeren. Faktoren kan "kobles fra" den
sorte melanin og sættes på andre farvemuligheder, f.eks. blå, som den dybblå fjerrand hos
Andalusierne og de blå/guldrandende varieteter eller chamois-farvet hos Padouanerne eller
Jubilee hos Indiske Kamphøns.
De forskellige grundfarver har tidligere været
behandlet (se tidligere numre), og kombinerer
vi det hele, er det klart, at det principielt er
muligt at samarbejde sort, blå, hvid, rød, brun
og gul med samtlige tegningsformer, så selv
om standarden nævner en række kombinationsmuligheder, der i dag er anerkendt, er der
stadig nok at arbejde med, hvis man får lyst
til at skabe en ny tegnings- og farvevarietet.

Og det er altså ikke så svært, som det måske
ser ud. Sættes faktorerne en for en ind i skemaerne, der blev vist i januarnummeret, og
går man systematisk til værks, tegner billedet
af de forventelige resultater sig helt af sig
selv. Prøv selv, så skal I bare se!
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Kønskromosomets
egenskaber

"dobbelte" hanekyllinger, end på hønerne, der
jo kun har egenskaben i "halv portion".

særlige

Derudover kan man ved krydsninger mellem
to allele egenskaber opnå en endnu klarere og
tydeligere kønsvisning (såkaldte kønsvisende
krydsninger), ligesom det er muligt at fremavle racer, der i sig selv er kønsvisende, ved at
udnytte den viden, vi besidder om Xkromosomets egenskaber. Disse spørgsmål vil
blive behandlet i septembernummeret.

Alle de arveegenskaber, vi indtil nu har omtalt, har skyldtes gener, der er placeret på de
såkaldte autosomale kromosomer, der altid
findes parvis aktive, uanset om egenskaberne
er bundet til et handyr eller et hundyr.
Vi er nu nået til kønskromosomerne, der adskiller sig fra de autosomale ved at udvise en
anden arvegang, om hvilket vi siger, at den er
kønsbunden, idet den viser sig forskelligt, alt
efter hvilket køn, den er bundet til.

Her vil vi se på de rene og umiddelbare egenskaber, der direkte og tydeligt viser kønsforskel, også uden krydsningsavl eller andre
kunstgreb.

De aktive, egenskabsbærende kønskromosomer kaldes X-kromosomer, men dertil kommer en type inaktive kønskromosomer, der i
virkeligheden
er
degenererede
Xkromosomer, og som alene styrer kønnet gennem sin tilstedeværelse, men som i øvrigt
ikke er egenskabsbærende, som Xkromosomerne. Disse inaktive kromosomer
kaldes Y-kromosomer.

Det vel nok klareste eksempel er et fænomen,
der af tyskerne har faet betegnelsen: "Den
asiatiske fjerbremse". Det drejer sig om et
mutationsgen på X-kromosomet, der bremser
fjerudviklingen, herunder navnlig udviklingen
af vingernes svingfjer, således at det varer
længere end normalt, før kyllingerne får udviklet den fulde fjerdragt.

Blandt pattedyr (og altså også for mennesket)
er det hunnerne, der er "de stærke" med to
aktive X-kromosomer i hver celle, medens
hannerne kun har et X-kromosom, der er henvist til at danne par med et inaktivt og "dødt"
Y-kromosom.

Hos de vilde Bankivahøns går fjerudviklingen
så hurtigt, at kyllingerne allerede seks dage
gamle kan flakse op på træernes grene i skjul
og ly for rovdyr for natten.
Helt anderledes tegner det sig for dyr med
"indbygget fjerbremse". Der går meget lang
tid, før de overhovedet får mulighed for at
forlade den flade jord. "Fjerbremsen" er altså
et tydeligt unaturligt og i naturen uhensigtsmæssigt træk, der ville være forsvundet af sig
selv, hvis ikke avlere i Østasien på et tidspunkt var blevet opmærksomme på mutationen og havde set deres fordel ved at fastholde
den i avlen. Det er klart, at kyllinger, der ikke
kan flyve, er langt lettere at holde styr på, og
dertil kommer, at den vækstenergi, der ikke
bliver brugt til udvikling af fjer (der er overordentlig krævende), i stedet bliver omsat til
kropstilvækst. Der har vi måske svaret på,
hvordan det gennem generationer er lykkedes

Men hos fuglene – og altså også hos de høns,
vi her behandler – er det hannerne, der har to
X-kromosomer, og hunnerne, der er "de svage" med et X- og et Y-kromosom.
Det betyder blandt andet, at enhver arveegenskab, der er placeret på X-kromosomet, virker
dobbelt så kraftigt på hanerne, der har to, som
på hønerne, der må nøjes med ét aktivt gen,
idet deres Y-kromosom ikke leger med.
For flere af de egenskaber, der er bundet til
X-kromosomet, medfører det, at man allerede
hos de nyklækkede kyllinger kan se forskel på
kønnene, idet den pågældende egenskab
umiddelbart og synligt virker stærkere på de

19

asiaterne at frembringe stadigt større hønseracer.

Her går vi, med personens tilladelse, over til
personligheder:

Hvornår denne mutation er opstået og fastholdt af avlerne, ved vi intet om, undtagen at
det er meget længe siden – så længe, at fjerbremsen var almindeligt udbredt i hele det
asiatiske område, da europæerne nåede derud,
således at samtlige store asiatiske racer, der
kom til Europa i forrige århundrede, havde
indbygget den som fast bestanddel af deres
arvegods. Det gælder således bade Kochin og
Langshan og til en vis grad også de store
kamphønseracer, men navnlig var fjerbremsen fremtrædende hos de såkaldte Chittagonghøns, der via Amerika nåede til Europa, og
som vi i dag kender som Brahma-racen.

Knud Behr fra Skanderborg-klubben, der er
en gammel og erfaren Sussex-avler, havde
held til at skaffe sig et vældig godt hanemateriale til forøgelse af størrelsen på sin lyse
Sussex-stamme, og store, stærke kyllinger
myldrede frem fra rugemaskinen og udviklede sig til noget i retning af præmiedyr fra en
fløj.
Men Knud måtte undre sig over den markante
forskel, der viste sig på udviklingen af svingfjerene på de små kyllinger, og ved at følge
de enkelte dyr konstaterede han, at det var
hane-kyllingerne, der var "bagud", medens
hønekyllingerne blev fjersat mindst dobbelt så
hurtigt.

Da det store krydsningseventyr fandt sted for
ca. 100 år siden, blandedes der asiaterblod ind
i bogstavelig talt samtlige europæiske racer,
der aldrig havde kendt til nogen "fjerbremse"
før. Derved dannedes en lang række flerformålsracer som Plymouth Rock, RIR, Wyandot, Sussex m.fl., men i mange år kæmpede
de alle med fjerbremsen fra Asien, der i vort
koldere klima bestemt ikke er nogen fordel
for de arme kyllinger, der spæner halvnøgne
omkring. Efterhånden er det dog lykkedes for
de fleste racer at arbejde sig ud at denne påvirkning, der i dag normalt kun ses i de sidste
rester af de gamle store asiatiske racer.

Der var ingen tvivl. Den asiatiske fjerbremse
var dukket op igen og brudt igennem med
fornyet kraft, der gjorde det muligt at kønssortere kyllingerne, når de var få dage gamle.
Men hvordan går det nu til? Det gen må jo
være kommet et eller andet sted fra, for det
har næppe ligget og slumret inaktivt i stammen i 50 år for at vågne op nu.
Da Knud rent avlsmæssig har holdt sin racesti ren hele vejen igennem, rettedes mistanken
naturligt mod det anskaffede hanemateriale,
der har sin oprindelse i Tyskland, hvor man
kan formode, at den smarte avler sandsynligvis har indkrydset lys Brahma for at forøge
størrelsen og højden på udstillingsdyrene
(hvad der sandelig også er lykkedes), men
med den fornyede "indsprøjtning" af Brahmablod fulgte altså også en ny omgang fjerbremse med.

Denne fjerbremse er lokaliseret på Xkromosomet og virker derfor dobbelt bremsende på hanerne, der i fjerudvikling sakker
langt bagud for hønekyllingerne, navnlig i
den første kyllingetid. Som nævnt bl.a. den
Lyse Sussex (der jo oprindeligt var et "barn"
af lys Brahma) har lidt under dette fjerbremse-gen i sin første eksistenstid, men allerede
for et halvt hundrede år siden lykkedes det de
daværende avlere at slippe ud af vanskelighederne gennem et passende avlsarbejde, og
vore dages Sussex-opdrættere kender det
næppe – indtil for nylig!

Nu er det jo på ingen måde hverken kriminelt
eller svindelagtigt at bruge Lys Brahma til
blodfornyelse af Lys Sussex, al den stund at
Brahma nu engang er den væsentligste forældrerace til Sussex'en. Men for god ordens
skyld bør man nu nok meddele evt. købere,
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to farvevarieteter af samme race - naturligvis
under forudsætning af, at de aktuelle farvevarieteter eksisterer.

hvad man har gjort, så de rette avlsmæssige
forholdsregler kan træffes, så de nye tilstande
og betingelser ikke kommer som en overraskelse, for det er immervæk mange år siden
de to racer sidst sagde farvel til hinanden, og
mangt et avlsarbejde, hvad bl.a. angår ægproduktion, kødkvalitet og slagtesvind, får helt
sikkert noget af et grundskud ved det fornyede bekendtskab med Brahmaens egenskaber.

Grunden til, at det lader sig gøre er - som
nævnt i August-artiklen - at arveegenskaber
(gener), der er placeret på kønskromosomet,
virker dobbelt så stærkt på haner, som på høner, fordi hanerne har to X-kromosomer, medens hønen kun har ét, plus et inaktivt Ykromosom.

Men store og flotte udstillingsdyr, det får
man, og kønsvisende kyllinger følger med
som ekstragevinst.

Nu er det så heldigt, at der på X-kromosomet
findes to farvefaktorer, som vi kan tage i anvendelse. Den ene er sølvfaktoren, den anden
er den kønsbundne tværstribning, som vi
blandt andet kender den hos Plymouth Rock.

I øvrigt fulgte nok et bevis på, at det var
Brahma-blod, der var tale om, med i købet.
Ved at kikke de nye kyllinger efter i sømmene – ikke mindst på benene, konstateredes en
tendens til dun og småfjer mellem tæerne og
endda op af løbene. Nok en helt klar Brahmaarv, som det vil tage generationer at slippe
helt af med igen.

Sølvfaktoren har tidligere været anvendt til at
skabe kønsvisende krydsninger, idet guldfaktor-hane, parret med sølvfaktor-høne giver
sølv-hanekyllinger, der er gule, og guldhønekyllinger, der er rødbrune.

Her har vi altså et helt klart eksempel på
kønsbunden arvelighed, placeret på Xkromosomet. Her kunne det bruges som redskab i et arvemæssigt detektiv-arbejde, men
for racer, hvor fjerbremsen er en ældgammel
naturlighed, er det et sikkert middel til kønssortering af kyllinger.
I øvrigt er historien også et godt eksempel på,
hvad man kan risikere, hver gang man søger
"blodfornyelse" fra andre racer med afvigende gener. Det kræver både kendskab til arvelighedslæren, tålmodighed under arbejdet
med at "komme hjem igen" og en passende
moral, inden man sender krydsningsprodukterne ud til andre som "renavlede".

Kønsvisende krydsninger og
racer
Det er muligt at gennemføre kønsvisende avl
alene ud fra fjerfarverne. Fidusen er, at man
så ikke behøver at indkrydse andre racer og
derved stå med hele den genetiske rodebunke,
racekrydsninger medfører, men holde sig til

Men den faktor, der normalt tages i anvendelse, er tværstribningsfaktoren, der er den udslagsgivende i alle de såkaldte Cambridgeracer, kaldt således, fordi professor Punnet
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ved Cambridge-universitetet i 30'erne var
den, der klarlagde denne arvegang. Senere har
både hollændere, tyskere og endda danskere
gjort ham kunsten efter.
Tager vi som eksempel på tværstribningsfaktorens virkning, hvad der sker, når vi parrer
tværstribet og sort Plymouth Rock, viser illustrationen blandt andet, at hønerne altid bliver
renavlede, enten sorte eller tværstribede, medens hanerne foruden de to renavlede varieteter tillige kan forekomme i en tværstribet udgave med sort arvelighed (vist med en sort
cirkel), som altså ikke er "rene".
Af de fire mulige sammenparringer, er det
kun den ene, der giver kønsvisende kyllinger,
nemlig ren sort hane, parret med ren tværstribet høne. Denne sammenparring vil give hanekyllinger med hvid nakkeplet, medens hønekyllingerne vil blive helt sorte.
Den tværstribede Plymouth Rock har i forvejen en naturlig tendens til kønsvisning, idet
nakkepletten hos de renavlede dyr principielt
er større hos hanekyllingerne end hos hønekyllingerne, men der er dog stor usikkerhed
ved forsøg på kønssortering på den basis, en
usikkerhed, der elimineres fuldstændig ved
den viste farvekrydsning.

Dette skema kan principielt anvendes til
fremavl af kønsvisende racer med basis i en
hvilken som helst race og varietet med guldfaktor.

Kombinerer vi det her omtalte med sølv-guldfaktoren, der som nævnt også befinder sig på
X-kromosomet, er det muligt at skabe racer,
der for stedse bevarer den kønsvisende karakter.

Desværre kan beskrivelsen af legbarfarven i
standarden forlede til at tro, at enhver kønsvisende race dermed skal være "legbarfarvet".
Det er en stor misforståelse, der desværre har
bredt sig.

Som allerede nævnt, var det i Cambridge,
man fandt ud af det, og i tiden op til anden
Verdenskrig fremavledes der en lang række
kønsvisende racer, hvoraf Legbar-racen i dag
har bevaret nogen betydning.

Kun racer og varieteter, der i forvejen besidder Bankivahønens farvesammensætning
(som det netop er tilfældet med Den Brune
Italiener, Den Brune Danske Landhøne, Den
Brune Gamle Engelske Kamphøne med flere)
vil og skal blive legbarfarvede, hvorimod alle
andre racer og varieteter med guldfaktor vil
skabe kønsvisende afkom med udgangsracens
fjerfarve og tegning, men med den tilføjelse,
at enhver fjer er tydeligere eller svagere tværstribet.

Illustrationen viser principskemaet for Legbar-racens fremavl, men selvfølgelig har der
været involveret et langt større antal dyr, end
dem, der er vist på skemaet.
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Agter man eksempelvis at skabe en kønsvisende varietet af Plymouth Rock, og ønsker
man at "blive i familien", er det ikke muligt at
konstruere en legbarfarvet varietet, idet der
ikke findes en Plymouth Rock med Bankivafarve. Der byder sig i stedet to muligheder til,
nemlig at gå ud fra den agerhønefarvede eller
den gule varietet.
Den agerhønefarvede vil give haner, der
nærmer sig farvefordelingen hos Legbar, men
hønerne med deres båndtegning vil aldrig
kunne komme til at ligne en Legbar-høne - og
det skal de heller ikke!
Vælger man i stedet at gå ud fra den gule varietet, vil man kunne få en meget smuk jævnt
gul/brun tværstribet varietet, der udviser
kønsvisning, idet hanekyllingerne er klart
lysere, end hønekyllingerne.
Erstatter man Brun Italiener med Gul Plymouth Rock i det viste skema for Legbar, vil
man på fire generationer have resultatet fikst
og færdigt uden at skulle slås med andre racers afvigende egenskaber – det var måske en
interessant opgave for Plymouth Rockklubben, der før har løftet store opgaver i
flok.

De sidste tre artikler er ikke medtaget. Oktober vedrører løbsfarver, og er stort set det
samme som tilsvarende fra 1979-1980 artiklerne. De to sidste artikler vedrører livskvalitet hos dyrene, og er derfor ikke direkte arvelighed.
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