
ARVELÆRE: ARV OG GENETIKK.  

 

Genetikk betyr fruktbarhet, og er læren om arv og gener.  

Når vi snakker om arveanlegg (gener), er det som oftest to det er snakk om. Et fra mora og et fra 

faren.  

Arv vil si en videreføring fra en generasjon til neste generasjon. Dueungene får egenskaper fra begge 

foreldra, og får genetiske arvelige egenskaper.  

Kromosomene ordner seg i parvis i cellen til det nye individet.  

 

Noen ordforklaringer: 

 

*Kromosom: Genmateriale i cellene.  

*Homozygot: Lik. Homozygot anlegg / dobbelt anlegg. Arveanlegga er like fra begge   foreldra. (f.eks. 

Krone.) 

*Hetrozygot: Ulik. Hetrozygot anlegg. Forskjellig anlegg fra foreldra. (f.eks. Glatthodet fra faren, og 

krone fra mora.)  

*Ressecivt: Vikende anlegg. Når et av disse anlegga er sterkere enn det andre, blir det dominant mot 

det andre som blir ressecivt.  

*Mutasjoner: Celledeling. Forandringer i det genetiske materiale. D.v.s. Gener som plutselig har 

oppstått, som ikke var til stede hos noen av foreldra.  

 

Det er ikke så ideelt å bruke videre i avlen. Men ved en ny positiv mutasjon, er dette en fordel. 

OBS! Dominante mutasjoner! Kan ha en uheldig effekt...  

 

Arveanlegg/gener: Et gen er en del av et kromosom, hvor arveanlegget finnes. Kromosomene opptrer 

parvis i cellene, til det nye individet. En fra mora og en fra faren.  

Ved avlen kan vi regulere dette og gå tilbake.  

Hos dyr er det (kromosomer) omvendt. Eks. 2xx, xx1 på hanner, x2y på hoer.  

Eksempler: 

*Blåskjella og blåternete.  

*Blå Petent med svarte bånd, og el. Røde bånd. 

*Stenkete: Magnani, f.eks. På Modena.  

*Stenkete er den mest dominante farve.  

*F.eks. 2 Stenkete med samme arveanlegg/dominant. Dermed fortsetter det i denne retningen. 

Dobbelt anlegg. Duene kan også få sokker, eller ikke sokker i det hele tatt.  

*Blåstenka og brunstenka.  

*KAN bruke innavl, men må sortere vekk svakheter.  

*OBS! Feil/svakheter nå og tilbake. I.f.t. Arveanlegg/kvalitet.  

*Man har helst ikke brukt for feilparring. 

 

Noen ganger er det nødvendig å krysse farver innom rasen. Både for å fremme avlen og forhindre 

innavl. Det er en koselig å være målrettet.  

 

I hver celle hos en due, er det en kjerne. Her ligger den genetiske informasjon. Hver due har 80 

kromosomer, som danner 40 par. 39 par er kroppskromosomer, og 1 par er kjønnskromosomer som 

er avgjørende for duas kjønn. Genene, som er lokalisert på kromosomene, finnes også i par. En due 

har altså et gen fra faren og et gen fra mora. 

Duas sexkromosomer er fullt utviklet. 



I mange farvestreker som finnes i duer, er den genetiske informasjonen om kjønnskromosomet. Slik 

er duer homozygote for de fleste farver. Men det gjelder ikke de hamret og gule variantene, fordi 

disse funksjonene ikke er på sexkromosomet. Når det gjelder farveslag der farvene er lokalisert på 

kjønnskromosomet, bestemmes farven bare av ett gen. Farens.  

De 3 grunnfarvene, som er rød, svart og brun. 

 

 

 


