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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 
-Πωσ ξεκίνηςε.  
-Φρωςτικέσ.  
-Μελανίνεσ.  
-Ευμελανίνεσ.  
–Υαιομελανίνη. 
-Πού παράγονται 
-Πωσ κατανέμονται. 
-Λιποχρώματα. 
-Πτερώματα 
-Καναρίνια  Λιποχρωμικά. 
-Καναρίνια Μελανίνησ. 
-Βαςικέσ ςειρέσ. 
-Οι μεταλλάξεισ τουσ. 
-Παράγοντεσ. 
-Ονοματοδοςία. 
-Πίνακασ. 
-Καρτέλλα κρίςησ. 
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--  Στίσ μέρεσ μασ πλέον  έχει «μετεξελιχθεί»   ςτο….   
 SERINUS CANARIA DOMESTIKUS  που αριθμεί , ενα 

ιδιαίτερα μεγάλο άθροιςμα πουλιών, με μεγάλεσ  
φωνητικέσ, ςωματικέσ και χρωματικέσ διαφορέσ απο 
τον άγριο πρόγονο. Με αυτά τα τρία ςτοιχεία 
κατατάςςονται πλέον και ςτισ τρείσ μεγάλεσ κατηγορίεσ 
τουσ.  

 ΥΩΝΗ – ΕΜΥΑΝΙΗ – ΦΡΩΜΑΣΟ     

Πώς  ξεκίνησε .  
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Μελανίνεσ  και Λιποχρώματα 
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Είναι  μη πρωτεΰνικέσ 
χρωςτικέσ ουςίεσ, 
πολυμερούσ  χαρακτήρα, 
προΰόν  οξύδωςησ του 
αμινοξέωσ ΣΤΡΟΙΝΗ , υπο 
την επίδραςη του ενζύμου 
ΣΤΡΟΙΝΑΗ.  

Μελανίνεσ. 
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 Χωρίζονται ςε δυό βαςικέσ κατηγορίεσ.  
Tισ  ΕΥΜΕΛΑΝΙΝΕΣ  και την  ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗ 
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Για τισ ςκούρεσ 
περιοχέσ, τισ έντονεσ 
γραμμέσ που 
διακρίνουμε ιδιαίτερα 
ςε ςημεία όπωσ η 
πλάτη ,τα πλευρά, το 
κεφάλι των πουλιών, 
αλλά και για τα ςκούρα 
κεράτινα μέρη, 
ευθύνονται αυτέσ. 
(χρώμα Μαύρο έωσ 
Καφέ ςκούρο). 
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Πολυπαραγοντιςμόσ. Ο χρωματιςμόσ  
μέςω τησ ευμελανίνησ  είναι μια 
πολύπλοκη  βιοχημική διεργαςία  ςτο 
ςώμα  του πουλιού. Ωφείλεται ςε  μεγάλεσ 
και μικρέσ αλληλεπιδράςεισ , ανάμεςα  ςε 
αμινοξέα, ορμόνεσ , ένζυμα. Αυτά  παίζουν  
βαςικό  ρόλο  αφ’ ενόσ, ςτην παρουςία 
των μελανινών και αφ’ ετέρου, ςτην 
ζωηρότητα και το βάθοσ, τησ απόχρωςήσ 
τουσ . 
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 ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗ : Για το 
πλαίςιο, το ανοικτότερο 
περίγραμμα των φτερών, 
(χρώματοσ καφέ έωσ μπέζ) 
είναι υπεύθυνη αυτή . 
Βαςικόσ παράγον για την 
ανάπτυξή τησ,   η ύπαρξησ 
του αμινοξέοσ Κυςτεΐνη.   

ΕΤΜΕΛΑΝΙΝΗ ΥΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗ 
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-ε εξειδικευμένα  κύτταρα τησ  επιδερμίδασ , 
(μελανοκύτταρα), που  
 βρίςκονται ανάμεςα ςτα κύτταρα τησ 
βαςικήσ ςτιβάδασ του  δέρματοσ και τα 
πτεροθυλάκια ( ρίζεσ  των  πτερών ),   καθώσ 
επίςησ , ςτισ ίριδεσ των ματιών. 
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 τα πτηνά, η μελανίνη ςχηματίζεται ςτα 
μελανοκύτταρα. Αρχικά είναι ΑΦΡΩΜΑ , μέχρισ ότου 
αρχίςει η μελανογέννεςη. Σα μελανοκύτταρα 
μεταναςτεύουν ςτην δερματική κερατίνη, που 
αναπτύςςεται το φύτρο του  φτερού. Εκεί η  μελανίνη 
ςυςκευάζεται ςε ΜΕΛΑΝΟΩΜΑΣΑ . Αυτά, 
μεταφέρονται ςτα κερατινοκύτταρα. Σά τελευταία 
ςτην ςυνέχεια, εναποτίθενται ςτα υπο ανάπτυξη 
φτερά. Σα ΕΤΜΕΛΑΝΟΩΜΑΣΑ , είναι επιμήκη με 
ςτρογγυλεμένεσ άκρεσ. Σα ΥΑΙΟΜΕΛΑΝΟΩΜΑΣΑ είναι 
ωοειδή και ποικίλουν περιςςότερο ςε μέγεθοσ.  

 Τα μελανινοκύηηαπα δεν καηανέμονηαι ηςσαία μεηαξύ ηων 

κεπαηινοκςηηάπων, αλλά βάζει κάποιος πποηύπος καηανομήρ (αναλογία 

μελανινοκςηηάπων ππορ κεπαηινοκύηηαπα ζε κάθε πεπιοσή ηος ζώμαηορ)  
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 Σο λιπόχρωμα είναι αυτό που δίνει την 

βαςική απόχρωςη. Είναι  αυτό που λέμε, 
το «χρώμα βάςησ», ςτα καναρίνια μασ. 
Αποτελείται από χρωςτικέσ ουςίεσ που 
προέρχονται από την ςύνθεςη τησ 
καροτίνησ. Αυτέσ διαλύονται ςτα 
λιπίδια και μεταφέρονται ςτα φτερά 
μέςω τησ κυκλοφορίασ του αίματοσ. 

     υναντάται ςε τρία χρώματα  
         Κίτρινο-Κόκκινο-Λευκό. 
 Σο βαςικό λιπόχρωμα είναι το ΚΙΣΡΙΝΟ. 

Το χρώμα ςτα καναρίνια μασ. 
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Πτερώματα. 
Διαςπορά λιποχρώματοσ ςτο πτέρωμα. 
«Κατηγορία»  πτερώματοσ. 
ΕΝΣΟΝΑ  -  ΜΗ ΕΝΣΟΝΑ  -  ΜΩΑΪΚΟΤ 
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ΕΝΣΟΝΟ                      ΜΩΑΪΚΟΤ                                                            ΦΙΟΝΕ      

Το χρώμα ςτα καναρίνια μασ 
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BY MAKIS GEROLYMATOS 
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Περιγραφή. 
Ένα λιποχρωμικό 

καναρίνι  είναι ένα καθαρό 
πουλί, χωρίσ  ΚΑΘΟΛΟΥ 
μελανίνη ςτο φτέρωμα του 
και τα κεράτινα μέρη του. 

Το κίτρινο είναι το αρχέγονο 
χρώμα  «βάςησ» και 
μεταδόθηκε από το άγριο 
καναρίνι (Serinus Canaria). 
 

15 
BY MAKIS GEROLYMATOS 



Tο κόκκινο  χρώμα 
μεταφέρθηκε  
μέςω υβριδιςμού , 
απο  τον  κόκκινο 
ςπίνο τησ 
Βενεζουέλλασ, 
(Carduelis 
cucullata) και 
ςταθεροποιήθηκε 
με ςυνεχή 
επιλεκτικά 
ζευγαρώματα.  
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 -Σέλοσ, η μη έκφραςη κανενόσ εκ των δύο 
λιποχρωμάτων, έδωςε τα λευκά 
καναρίνια . Σα τελευταία είναι προΰόν δυό 
ξεχωριςτών και γενετικά διαφορετικά 
κληροδοτούμενων μεταλλάξεων απο τισ 
οποίεσ πήραν και το όνομά τουσ.  
 

Λευκό  υπολοιπόμενο Λευκό κυρίαρχο 
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 Πρόκειται  για μια μετάλλαξη 
που έχει επιςυμβεί ςτον 
αρχέγονο τύπο και εχει 
χαρακτήρα ανεξάρτητο του 
φύλλου και ςυνκυρίαρχο(με τισ 
μελανίνεσ). Κατά τη μετάλλαξη 
αυτή, ςημειώνεται μια υςτέρηςη 
τησ λειτουργίασ οριςμένων 
ενζύμων, με αποτέλεςμα  η 
εναπόθεςη μελανίνησ , να 
μπλοκάρεται κι’ ετςι να μην 
εμφανίζεται καθόλου ςτο 
πτέρωμα.  

Το χρώμα ςτα καναρίνια μασ 
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 -τα  λιποχρωμικά  πουλιά , ο γενετικόσ 
μηχανιςμόσ παραγωγήσ μελανινών 
υπάρχει. Σα γονίδια όμωσ που παίζουν τον 
ρόλο του ελεγκτού τησ παρουςίασ τουσ, δεν  
επιτρέπουν ς’ αυτέσ  να εμφανιςτούν.  

Αρα υπάρχουν λιποχρωμικά πουλιά, με 
καταγωγή είτε απο την ΜΑΤΡΗ, είτε απο 
την ΚΑΥΕ ςειρά. Οςα προέρχονται απο την 
πρώτη, δίνουν απογόνουσ με πολύ πιο 
καθαρά, φωτεινά και έντονα χρώματα. 
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 ...... Λέμε όλα αυτά που 
φέρουν ςκούρεσ 
περιοχέσ ςτο πτέρωμά 
τουσ. Η  παρουςία 
μελανίνησ ςτα πουλιά  
αυτού του τύπου, 
μπορεί να είναι ολική 
(self-ομόχρωμα ), ή 
μερική (variegated - 
ρυπόχρωμα).  
 20 

BY MAKIS GEROLYMATOS 



 τα καναρίνια χρώματοσ 
(κατηγορία D), η εμφάνιςη 
αυτών των ςκούρων 
περιοχών  είναι  

    απολύτωσ καθοριςμένη.  
 Η απόχρωςη των μελανινών 

, το βάθοσ χρώματοσ, αλλά 
και ο ςχεδιαςμόσ των 
γραμμών ςχεδίου, έχει να 
κάνει με το είδοσ τησ 
μετάλλαξησ. (κι’ έχουν 
επιςυμβεί  ήδη αρκετέσ !)  
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 ΒΑΙΚΕ ΕΙΡΕ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΝΗ 
 
 Οι βαςικέσ ςειρέσ καναρινιών μελανίνησ επι των 

οποίων έχουν εμφανιςθεί και οι νεότερεσ 
μεταλλάξεισ είναι τέςςερεισ. 

 
ΜΑΤΡΟ 
ΚΑΥΕ 
 ΑΦΑΣΗ 
 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ 
  
 ..και είναι ςυνδεδεμένεσ όλεσ με το γονίδιο του 

φύλλου. 

ΟΞΤΔΩΜΕΝΑ 

ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ 
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Οι μεταλλάξεισ τουσ. 
 
Παςτέλ  και Παςτέλ Γκριζόπτερα.* 
Οπάλ. 
Υαίο. 
ατινέ. * 
Σοπάζιο.  
Εουμο. 
Ονυχασ. 
Κοβάλτιο. 
Ιάςπησ S.D.** 
Mαόνι .                                       * = Υιλοςύνδετεσ ! 
                                                      * = Αυτοςωματικέσ ! 
 
**Ολεσ υποχωρητικού χαρακτήρα πλήν του Jasper . 
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Παράγοντεσ. 
 

Κόκκινα μάτια. (Pheo-ino - Satine) 
Κόκκινη μύτη. (urucum) 
Ιβουάρ . ( Ivorio ) 

 
  ειρέσ 4 
  Μεταλάξεισ 11  
  Παράγοντεσ 3  
  Πτερώματα 3 .....  
 ....Περαν των 360 ςυνδιαςμών και ποικιλιών.  
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Το χρώμα  ςτα καναρίνια μασ 
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By Makis Gerolymatos 

     Σέλοσ 
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