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 ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ ΣΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ 

ΦΡΩΜΑΣΟ 



Αναπαραγωγή.--Η αγάπη 
για τα καναρίνια, αλλά και 
η έμφυτη περιέργεια για 
το μυςτήριο τησ ζωήσ, 
οδηγεί όλουσ όςοι 
αςχολούνται μ’ αυτό το 
χόμπυ, αργά ή γρήγορα,   
ςτην διαδικαςία τησ    

αναπαραγωγήσ. 



  
Βαςικόσ ςτόχοσ κάθε 

ςοβαρήσ εκτροφικήσ 
προςπάθειασ είναι, 
απολύτωσ υγιή , και κατά το 
δυνατόν  ΑΡΙΣΑ δείγματα 
τησ ποικιλίασ που 
αναπαράγουμε. 

Η ςοβαρή αναπαραγωγή, 
πέραν των άλλων, απαιτεί 
γνώςεισ γύρο  απο τον  όρο,  

    ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ. 

By Makis Gerolymatos 



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ .   
Με τον όρο  
αυτό, εννοούμε την 
ςυνάφεια των 
χαρακτηριςτικών, μεταξύ 
γονέων και παιδιών. Σο 
χρώμα είναι ένα απο 
αυτά.  
-ΓΕΝΕΣΙΚΗ...είναι η 
ςύγχρονη επιςτήμη που 
μασ ξεκαθαρίζει τον 
τρόπο που μεταφέρονται 
αυτά τα χαρακτηριςτικά 
ςτουσ απογόνουσ.  By Makis Gerolymatos 



ΚΤΣΣΑΡΟ . Η βαςική 
δομική και λειτουργική 
μονάδα που εκδηλώνει 
το φαινόμενο τησ ζωήσ. 

  
Πολλά είδη κυττάρων. 
 
 Διαφορετικά γονίδια 

δραςτηριοποιούνται 
ςε διαφορετικά είδη 
κυττάρων. 
 



DNA…. είναι  το 
γενετικό υλικό που 
υπάρχει ςτον πυρήνα 
των κυττάρων κάθε 
οργανιςμού. Σο υλικό 
αυτό είναι 
οργανωμένο ςε 
αυτοτελή μόρια. 
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  ΦΡΩΜΟΩΜΑ: είναι 
μια οργανωμένη 

δομή dna και 
πρωτεΰνών, που 
βρίςκεται ςτα 

κύτταρα.  
Πρόκειται για ένα  

αυτοτελέσ μόριο 
dna.  

Εμφανίζεται πάντα 
ςε ομόλογα ζεύγη. 
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Ομόλογα ζεύγη χρωμοςωμάτων 
...λέγονται διότι αφ’ ενόσ έχουν 
το ίδιο μέγεθοσ και ςχήμα και αφ’ 
ετέρου οι πληροφορίεσ που 
περιέχουν και τα δυό,  αφορούν 
τισ ίδιεσ ιδιότητεσ ςε αντίςτοιχεσ 
θέςεισ. 
Κάθε οργανιςμόσ έχει 
ςυγκεκρημένο και ςταθερό 
αριθμό . τα καναρίνια υπάρχουν 
40 ζεύγη.  
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 ......................... το μόνο 
χρωμόςωμα που δεν 
έχει το ομόλογό του , 
είναι αυτό του 
φύλλου, ςτα θηλυκά 
άτομα που είναι τησ 
μορφήσ    ( Φ-Τ ). 

--Σο χρωμόςωμα Τ, δεν 
φέρει πληροφορίεσ 
χρώματοσ και ώσ εκ 
τούτου, θεωρείται 
κενόν. 
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 ε κάθε χρωμόςωμα     
υπάρχουν ςυγκεκρημένεσ 
θέςεισ  πληροφοριών  που 
ονομάζονται ΓΟΝΙΔΙΑ. 
 
 ΓΟΝΙΔΙΑ η μικρότερη 
αυτοτελήσ  μονάδα  
πληροφορίασ με άμεςη 
αναφορά ςε απολύτωσ 
ςυγκεκρημένα 
χαρακτηριςτικά . 



Γονίδια  αλληλόμορφα. 
Ευρίςκονται ςτην ίδια 

γονιδιακή θέςη, 
ελέγχουν το ίδιο 
χαρακτηριςτικό .Σο 
ένα είναι μητρικήσ και 
το άλλο πατρικήσ 
προέλευςησ. 
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 χέςεισ γονιδίων. 
 
Σα γονίδια δεν εκφράζονται  
ανεξάρτητα . 
 Κάθε γονίδιο το ςυνδέει πάντα, μία 
ςχέςησ αλληλεπίδραςησ με το 
αλληλόμορφό του(και όχι μόνον).  
 
  Ανάλογα με τον τρόπο που αυτή η 
ςχέςησ εκφράζεται, τα ξεχωρίζουμε 
ςε ...... 
 
 ΕΠΙΚΡΑΣΗ 
 ΤΝΕΠΙΚΡΑΣΗ 
 ΑΣΕΛΩ ΕΠΙΚΡΑΣΗ  
 ΤΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ή ΤΠΟΦΩΡΗΣΙΚΑ. 
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Ανάλογα ςε ποιό 
χρωμόςωμα ευρίςκονται τα 
τα γονίδια χωρίζονται ςε... 

Υυλοςύνδετα. 
Αυτοςωματικά . 

 
-Σα πρώτα υπάρχουν ςτα 
χρωμοςώματα του φύλλου. 
Σα δεύτερα, εκτόσ αυτών. 
τα αυτοςωμικά. 
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Μετάλλαξη είναι η 
τυχαία αλλά μόνιμη 
μεταβολή τησ  
αλληλουχίασ των 
βάςεων του DNA ςε 
κάποιο 
ςυγκεκρημένο 
ςημείο (γονίδιο)που 
αλλάζει τον τρόπο  
δράςησ  του. 
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  Κίτρινο. 
  Κόκκινο. 
 Λευκό Κυρίαρχο. 
 Λευκό Τπολοιπόμενο. 
 
**** Όλεσ  Αυτοςωματικέσ. 

 
 Παράγοντεσ που διαφοροποιούν τον φαινότυπο 

ςτα Λιποχρωμικά. 
 
 Ιβουάρ . 
 Κόκκινα μάτια. ( Ino ) 
 Κόκκινο ράμφοσ. ( Urucum ) 

By Makis Gerolymatos 



 Βαςικέσ μεταλλάξεισ που 
έχουν επιςυμβεί   επί του 
αρχέγονου και αφορούν την 
έκφραςη των μελανινών ςτα 
καναρίνια κατηγορίασ D  

   χρώματοσ . 
 
SERIES. 
 
      Μαύρη .                  Καφέ. 
 
1η   ΜΑΤΡΟ    -    2η  ΚΑΥΕ 
3η  ΑΦΑΣΗ   -    4η  ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ  

 
         *** ΟΛΕ ΥΤΛΟΤΝΔΕΣΕ. 
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Φυλοσύνδετες. 
 
 Μαύρο = Αρχέγονο 
 Καφέ 
 Αχάτησ 
 Ιζαμπέλ 
 Παςτέλ  
 Γκριζόπτερα 
 ατινέ 
 Ιβουάρ 
 
 Σο γονίδιο που ευθύνεται για την παρουςία τουσ 

ςτον φαινότυπο, ευρίςκεται ςτο Φ χρωμόςωμα 
του φύλου ςε αρςενικά αλλά και  θηλυκά άτομα. 
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Αυτοσωμικές. 
 

 
 Οπάλ. 
 Υαίο ή Ινο. 
 Σοπάζιο. 
 Εουμο. 
 Ονυξ. 
 Κοβάλτιο. 
 Ιάςπησ(Jasper). 
 Μαόνι(Mogno). 
 
Σο μεταλλαγμένο γονίδιο ευρίςκεται ςε κάποιο απο τα 
αυτοςωματικά χρωμοςώματα και όχι ς’ αυτά του φύλου. 
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 Η μετάλλαξη ενόσ γονιδίου, 
αναφέρεται ςτην αλλαγή του 
τρόπου λειτουργίασ του ιδίου. Αυτό 
όμωσ βρίςκεται ταυτόχρονα και ςε 
ςυνεχή αλληλεπίδραςη με το μή 
μεταλλαγμένο, ομόλογό του. Αν η 
μετάλλαξη κάνει εμφανή την 
παρουςία τησ με την ύπαρξη αυτού 
και μόνον του μεταλλαγμένου 
γονιδίου , (Ετεροζυγωτή), λέγεται 
και είναι ΚΥΡΙΑΡΧΗ επί του 
αντίςτοιχου αλληλόμορφου τησ.  
(Α-α) ή (Μ-μ) 
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 Η  διαφοροποιημένη δράςη των 
γονιδίων  μιασ μετάλλαξησ, 
χαρακτηρίζεται ωσ Τπολοιπόμενη ,  
όταν για να εκφραςτεί,  πρέπει αυτά, να 
υπάρχουν ςε ομόζυγη κατάςταςη.    (δ-
δ)  ή (ν-ν). Εκφράζονται δηλαδή ςτον 
φαινότυπο, μόνον ΑΠΟΤΙΑ του 
επικρατούσ τουσ. 
 

 Για να γίνει λοιπόν εμφανήσ, η όποια 
διαφοροποίηςη επιφέρει μια 
υπολοιπόμενη μετάλλαξη, είναι 
απαραίτητο να κληροδωτηθεί και απο 
τουσ δυό γονείσ.  

By Makis Gerolymatos 



Πρόκειται για δυό 
διαφορετικού οπτικού  
αποτελέςματοσ μεταλλάξεισ. 
τισ πρώτεσ, είναι απολύτωσ 
εμφανείσ και οι δυό εκδοχέσ 
των «αντιμαχομένων» 
γονιδίων.   

Αντίθετα ςτισ δεύτερεσ καμία 
απο τισ  δυό δεν μπορεί να 
εμφανιςθεί αυτοτελώσ . 
Τπάρχει μια ημιτελήσ 
παρουςία και των δυό. 
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 Αποτελέςματα  
ζευγαρώματοσ δυο ατόμων 
που είναι ετεροζυγώτεσ για 
κάποιο χαρακτηριςτικό. 

 Επικρατέσ  -  Τπολοιπόμενο  (Α-α) 
 
 Οι  πιθανοί ςυνδιαςμοί είναι... 
 -Είτε  Α-Α  άτομο ομόζυγο ςτο  
επικρατέσ 
 -Είτε  Α-α  άτομο ετερόζυγο 
 -Είτε  α-α  άτομο ομόζυγο ςτο    
υπολοιπόμενο  
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Σετράγωνο  
 PUNNETT 
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Α -- a 
Α -- a A – A 

A – a 

a – A 

a -- a A-A = ΣΚΟΥΦΙ ΟΜΟΖΥΓΩΤΟ 
Α-α  = ΣΚΟΥΦΙ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΟ 
α-Α  = ΣΚΟΥΦΙ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΟ 
α-α  =  ΟΧΙ ΣΚΟΥΦΙ (ΚΟΝΣΟΡΤ) 

A = κουφί. 
a = οχι κουφί. 

Γονοτυπική αναλογία : 1 -  2  -  1 

Υαινοτυπική αναλογία :  3  -  1 
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   ασ  ευχαριςτούμε για την παρουςία ςασ 
 

                      ΤΕΛΟΣ 
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