Σο χρώμα – οι χρωςτικϋσ ουςύεσ
αλλϊ και οι κανόνεσ που διϋπουν
την χρωματικό εμφϊνιςη των
καναρινιών μασ, ϋχουν βρεύ την
μϋγιςτη εφαρμογό τουσ ςτα
καναρύνια ΦΡΩΜΑΣΟ.
Παρ’ όλα αυτϊ εμφανύζονται και τ’
απολαμβϊνουμε, ςε όλεσ τύσ
ποικιλύεσ των φτερωτών φύλων
μασ, με το ύδιο τρόπο.

ΓΕΝΙΚΑ.
Οι χρωςτικέσ ουςίεσ ,που είναι
υπεύθυνεσ γενικότερα για την
χρωματική εμφάνιςη των
καναρινιών μασ είναι οι....
ΜΕΛΑΝΙΝΕ & ΛΙΠΟΦΡΩΜΑΣΑ.
Ο τρόποσ που παράγονται και
τελικά εναποτίθενται , αυτέσ οι
χρωςτικέσ, ςτα φτερά των
καναρινιών μασ, είναι αυτόσ που
τουσ δίνει εν τέλει την εξωτερική
τουσ εμφάνιςη.









-Η ταυτόχρονη παρουςία ή μή,
αυτών των δύο ουςιών ςτα
φτερά του καναρινιού,
δημιουργεί όλεσ τισ ποικιλίεσ
που θαυμάζουμε ςήμερα ςτο
βαςίλειο του αγαπημένου μασ
φτερωτού κατοικιδίου.
-Οι μελανίνεσ είναι υπεύθυνεσ
για οτιδήποτε ςκούρο ςχέδιο
ή ςημείο υπάρχει ςτα πουλιά .
-Σα λιποχρώματα, για την
γενική χρωματική εντύπωςη
τησ εμφάνιςήσ τουσ.
Κίτρινη–Κόκκινη -Λευκή

— Οι μελανύνεσ εύναι
χρωςτικϋσ ουςύεσ που
παρϊγονται ςε
εξειδικευμϋνα κύτταρα τησ
επιδερμύδασ.
 τα μελανοκύτταρα.




-Σα μελανινοκύτταρα
βρύςκονται ανϊμεςα ςτα
κύτταρα τησ βαςικόσ
ςτιβϊδασ
του δϋρματοσ και τα
πτεροθυλϊκια (ρύζεσ).
Καθώσ επύςησ και
ςτισ ύριδεσ των ματιών.

- Ο ςχηματιςμόσ τησ μελανύνησ
Η μελανίνη ςχηματίζεται από το αμινοξύ τυροςίνη.
Η Συροςίνη μ’ έναν αριθμό βιοχημικών βημάτων
μετατρέπεται ςε μελανίνη.
 Σα βήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με
την παρουςία του ενζύμου τυροςινϊςη. Εάν αυτό
το ένζυμο δεν είναι παρόν, ή εςτω αναςτέλλεται
κατά τι η δραςτηριότητά του, τότε, είτε δεν
παράγεται καθόλου, είτε παράγεται λιγότερη
μελανίνη.
 Η Συροςινάςη μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ωσ ο
καταλύτησ για την έκφραςη τησ μελανίνησ.


 Σα

μελανοκύτταρα μεταναςτεύουν ςτην
δερματικό κερατύνη, που αναπτύςςεται
το φύτρο του φτερού. Εκεύ η μελανύνη
ςυςκευϊζεται ςε ΜΕΛΑΝΟΩΜΑΣΑ . Σϊ
μελανοςώματα , μεταφϋρονται ςτα
κερατινοκύτταρα. Σϋλοσ, τϊ τελευταύα
αυτϊ , εναποτύθενται ςτα υπο ανϊπτυξη
φτερϊ.

 Οι

μελανίνεσ διακρίνονται
ςτισ.......
 ΕΤΜΕΛΑΝΙΝΕ (μαύρεσ
έωσ καφέ ςκούρο) και την ........
 ΥΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗ (καφέ
ανοικτό έωσ μπέζ)

Σο ΛΙΠΟΦΡΩΜΑ εύναι αυτό
που δύνει την βαςικό
απόχρωςη , ό αυτό που λϋμε ,
το «χρώμα βϊςησ»
ςτα καναρύνια μασ.
Αποτελεύται από ουςύεσ που
προϋρχονται από την
ςύνθεςη τησ καροτύνησ, η
οπούα διαλύεται ςτα λιπύδια
και μεταφϋρεται ςτα φτερϊ
μϋςω τησ κυκλοφορύασ του
αύματοσ.

τα καναρίνια τησ κατηγορίασ εμφάνιςησ
(Ε) , δεν υπάρχει απαγορευτικόσ κανόνασ
όςον αφορά την φαινοτυπική παρουςία
τουσ. Γι’ αυτό και η βαςική απαγόρευςη
τησ κατηγορία χρώματοσ, δηλαδή η μό
διαςταύρωςη πουλιών μελανύνησ και
λιποχρώματοσ , εδώ, δεν ενδιαφέρει και
είναι κάτι ςύνηθεσ. Ετςι, εκτόσ απο
απόλυτα Μελανινικά ή Λιποχρωμικά ,
βλέπουμε ςυχνότατα,
ριπόχρωμα(παρδαλά) πουλιά, που
ξεκινούν απο ticked (με απλά ςτίγματα
μελανίνησ) έωσ heavy variegated .(με
μεγάλα ποςά μελανινών ςτο ςύνολο του
ςώματοσ).

Σο χρώμα εδώ λοιπόν δεν αποτελεύ
καθοριςτικό παρϊγοντα για την
διατόρηςη των πουλιών ςε υψηλό
ανταγωνιςτικό επύπεδο. Για τουσ
φύλουσ όμωσ που ενδιαφϋρονται να
δώςουν μια κϊποια ιδιαύτερη πινελιϊ
χρώματοσ, ςτισ ποικιλύεσ που
διατηρούν, θα δούμε κϊποια βαςικϊ
ςτοιχεύα που θα τουσ βοηθόςουν να
ϋχουν ϋναν γενικότερο ϋλεγχο. Μια
γνώςη του τύ θα προκύψει, ανϊλογα με
τα ζευγαρώματα που θα επιλϋξουν να
κϊνουν, ό ακόμα καλύτερα , ΠΩ να
επιλϋξουν τουσ γεννότορεσ ώςτε να
πϋςουν «μϋςα» ςτισ επιθυμύεσ τουσ.

--Απλοποιόντασ κάπωσ τα πράγματα , θα λέγαμε οτι γενικά, ςυναντάμε
δυο βαςικέσ ςειρέσ ευμελανινών.
Σην αρχέγονη ΜΑΤΡΗ, και την πρώτη μετάλλαξη τησ , την ΚΑΥΕ.
Πρέπει να γνωρίζουμε οτι το ΜΑΤΡΟ έχει κυρίαρχη γενετική ςυμπεριφορά
επί του ΚΑΥΕ και οτι τό τελευταίο είναι μια ΤΠΟΦΩΡΗΣΙΚΗ μετάλλαξη ,
ςυνδεδεμένη με το φύλο (φυλοςύνδετη).
--τα λιποχρώματα ςυναντάμε, α) το αρχέγονο ΚΙΣΡΙΝΟ (την ΚΟΚΚΙΝΗ ή
Πορτοκαλί απόχρωςή του) και μια μετάλλαξή του β) το ΛΕΤΚΟ.

Σα πουλιά τησ Μαύρησ ςειράσ
αν ςυνδιαςθούν με το κίτρινο
λιπόχρωμα δίνουν τα
Πράςινα, ενώ με το λευκό τα
Blue .(Υωτό 1-2)
Aντίςτοιχα , τα πουλιά τησ
Καφέ ςειράσ όταν ςυναντούν
την κίτρινη βάςη,
δημιουργούν την ποικιλία
Cinnamon (Κανέλλα) και
όταν την λευκή, την Fawn
.(Υωτό 3-4)
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--ΛΕΤΚΟ. Πρόκειται για μια
μετάλλαξη που άλλοτε μεν έχει
ΚΤΡΙΑΡΦΟ χαρακτήρα επι του
κιτρίνου , άλλοτε δε,
ΤΠΟΦΩΡΗΣΙΚΟ. Η γεννετική
παρουςία τησ λοιπόν είναι
διαφορετική και γι’ αυτό δίνει και
διαφορετικά αναπαραγωγικά
αποτελέςματα.
-την ανάλυςη που ακολουθεί,
θεωρούμε οτι έχουμε πάντα να
κάνουμε, με την πλέον κοινή
παρουςία του λευκού , το ΛΕΤΚΟ
ΚΤΡΙΑΡΦΟ .



-Aκολουθούν oι βαςικϋσ διαςταυρώςεισ.
















ΠΡΑΙΝΟ Φ ΠΡΑΙΝΟ
100% ΠΡΑΙΝΑ
ΠΡΑΙΝΟ Φ BLUE ‘H BLUE Φ ΠΡΑΙΝΟ
50% ΠΡΑΙΝΑ + 50% BLUE .
ΠΡΑΙΝΟ Φ FAWN
50% των Θηλυκών ΠΡΑΙΝΑ
50% των Θηλυκών BLUE
50% των Αρςενικών ΠΡΑΙΝΑ / ΚΑΥΕ
50% των Αρςενικών BLUE / ΚΑΥΕ
FAWN X ΠΡΑΙΝΟ
50% των Θηλυκών CINNAMON
50% των Θηλυκών FAWN
50% των Aρςενικών ΠΡΑΙΝΑ/ΚΑΥΕ
50% των Αρςενικών BLUE/ΚΑΥΕ

 ΠΡΑΙΝΟ Φ CINNAMON
 100% των ΘΗΛΤΚΩΝ, ΠΡΑΙΝΑ
 100% των ΑΡΕΝΙΚΩΝ, ΠΡΑΙΝΑ/ΚΑΥΕ
 CINNAMON X ΠΡΑΙΝΟ
 100% των ΘΗΛΤΚΩΝ, CINNAMON
 100% των AΡΕΝΙΚΩΝ, ΠΡΑΙΝΑ/ΚΑΥΕ
 CINNAMON X CINNAMON
 100% CINNAMON
 BLUE X BLUE
 25% ΠΡΑΙΝΑ
 50% BLUE ετεροζυγωτϊ
 25% BLUE ομοζυγωτϊ ( Lethal factor ?

)





BLUE Φ CINNAMON
Απο τα Θηλυκϊ 50% ΠΡΑΙΝΑ–50% BLUE
Απο τα Αρς/κϊ 50% ΠΡΑΙΝΑ/ΚΑΥΕ–50% BLUE/ΚΑΥΕ







CINNAMON X BLUE
Απο τα Θηλυκϊ 50% CINNAMON
50% FAWN
Απο τα Αρςενικϊ 50% ΠΡΑΙΝΑ/ΚΑΥΕ
50% BLUE/ΚΑΥΕ




FAWN X CINNAMON Ή CINNAMON X FAWN
50% CINNAMON – 50% FAWN






FAWN X FAWN
25% CINNAMON
50% FAWN ετεροζυγωτϊ
25% FAWN ομοζυγωτϊ ( Lethal factor ? )


















BLUE X FAWN

25% ΘΗΛΤΚΑ ΠΡΑΙΝΑ
50% ΘΗΛΤΚΑ BLUE (ετεροζυγωτϊ)
25% ΘΗΛΤΚΑ BLUE (ομοζυγωτϊ ) ( Lethal factor ?)
25% ΑΡΕΝΙΚΑ ΠΡΑΙΝΑ / KΑΥΕ
50% ΑΡΕΝΙΚΑ BLUE/KAΥΕ(ετεροζυγωτϊ)
25% ΑΡΕΝΙΚΑ BLUE/KAΥΕ(ομοζ.) (Lethal factor ?)

FAWN X BLUE

25% ΘΗΛΤΚΑ CINNAMON
50% ΘΗΛΤΚΑ FAWN
25% ΘΗΛΤΚΑ FAWN (ομοζ.)(Lethal factor ?)
25% ΑΡΕΝΙΚΑ ΠΡΑΙΝΑ/ΚΑΥΕ
50 % ΑΡΕΝΙΚΑ BLUE/ΚΑΥΕ
25% ΑΡΕΝΙΚΑ BLUE / ΚΑΥΕ(ομοζ.) (Lethal factor ?)
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