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 -Οι κανόνες της γενετικής που διέπουν την 

χρωματική εμφάνιση των καναρινιών μας, έχουν 

βρεί την μέγιστη εφαρμογή τους στα καναρίνια 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουν το 

προνόμιο εφαρμογής  τους μόνο στα καναρίνια 

αυτής της ποικιλίας. Υπάρχουν και εφαρμόζονται, 

σε όλα τα είδη των καναρινιών, με το ίδιο τρόπο.  

 



Το χρώμα στα Τιμπράντο μας.                                  ΓΕΝΙΚΑ. 

Τα καναρίνια οφείλουν την εμφάνισή τους σε 2 βασικές χρωστικές  ουσίες.  

Στις   ΜΕΛΑΝΙΝΕΣ   και  τα   ΛΙΠΟΧΡΩΜΑΤΑ.  

*Οι μελανίνες  είναι  υπεύθυνες  

για οτιδήποτε  σκούρο  σχέδιο  

 ή σημείο υπάρχει στα πουλιά. 

-Τα δε λιποχρώματα, για την γενική  

χρωματική εντύπωση της εμφάνισής τους.  

*Ο τρόπος  που εναποτίθενται , αυτές οι  

χρωστικές, στα φτερά των καναρινιών μας, 

 δημιουργούν την τελική εικόνα  τους.  

*Οι μελανίνες  διακρίνονται σε ΕΥΜΕΛΑΝΙΝΕΣ (μαύρες έως καφέ 

σκούρο)  ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΕΣ (καφέ ανοικτό έως μπέζ) 

*Τα Λιποχρώματα  εμφανίζονται σε τρείς αποχρώσεις  Κίτρινο- 

Κόκκινο-Λευκό . 



Λίγα για τις μελανίνες. 

* Η μελανίνη είναι μια,  

μη-πρωτεϊνική χρωστική ουσία 

πολυμερούς χαρακτήρα ,  προϊόν 

οξείδωσης του αμινοξέος  τυροσίνη, 

υπό την επίδραση ενός ενζύμου, που 

λέγεται  τυροσινάση.  Παράγεται σε 

εξειδικευμένα κύτταρα της 

επιδερμίδας. Στα μελανοκύτταρα.  

*Τα μελανινοκύτταρα, βρίσκονται 

ανάμεσα στα κύτταρα της βασικής 

στιβάδας του  δέρματος και τα 

πτεροθυλάκια(ρίζες).  Καθώς 

επίσης και στις ίριδες των ματιών. 

  

 --------------------------------------- 



Λίγα για τις μελανίνες. 

*Για τις έντονες γραμμές που 
διακρίνουμε ιδιαίτερα σε σημεία όπως η 
πλάτη των πουλιών,τα πλευρά αλλά και 
τα κεράτινα μέρη,  ευθύνονται οι 
ΕΥΜΕΛΑΝΙΝΕΣ. Η ύπαρξη τους είναι 
πολυπαραγοντική. Πολλές χημικές 
ουσίες με πολλές αλληλεπιδράσεις 
παίζουν ρόλο στην παρουσία τους  και 
την ζωηρότητα της εμφάνισής τους . 

 

*Για το πλαίσιο, το ανοικτότερο  
περίγραμμα, υπεύθυνη είναι η  
ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗ. 

Αυτή είναι μια μελανίνη που υπάρχει  
απλωμένη  σαν ένα πέπλο  σε όλο τον  
«μανδύα» του πουλιού . Για την 
ανάπτυξή της, χρειάζεται μόνον η 
ύπαρξης ενός διαφορετικού αμινοξέος. 
Της  κυστεΐνης.  
 



ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΟΧΡΩΜΑΤΑ. 

Το ΛΙΠΟΧΡΩΜΑ είναι 

αυτό που δίνει την βασική 

απόχρωση, ή αυτό που 

λέμε, το «χρώμα βάσης» 
στα καναρίνια μας. 

Αποτελείται από ουσίες 

που προέρχονται από την 

σύνθεση της καροτίνης, 

κίτρινης και κόκκινης, η 

οποία διαλύεται στα 

λιπίδια και μεταφέρεται 

στα φτερά μέσω της 

κυκλοφορίας του αίματος. 



Το χρώμα στα Τιμπράντο μας. 

Tα Τιμπράντος  σαν καναρίνια  ΦΩΝΗΣ, 

δεν έχουν κανέναν απαγορευτικό κανόνα 

όσον αφορά το χρώμα, πέραν της ΜΗ 

ύπαρξης του κόκκινου παράγοντα στον  

γενότυπό τους.  Γι’ αυτό και  η βασική 

απαγόρευση της κατηγορία χρώματος, 

δηλαδή η μή διασταύρωση πουλιών 

μελανίνης και λιποχρώματος ,  εδώ,  δεν 

ενδιαφέρει και είναι κάτι σύνηθες. Ετσι, 

εκτός απο απόλυτα Μελανινικά ή 

Λιποχρωμικά , βλέπουμε συχνότατα, 

«παρδαλά» πουλιά,  που ξεκινούν απο  

ticked (με απλά στίγματα μελανίνης)   
έως  heavy  variegated (με μεγάλα ποσά  

μελανινών στο σύνολο του σώματος).  



Το χρώμα στα Τιμπράντο μας. 



Το χρώμα στα Τιμπράντο μας. 

Για τους φίλους όμως του είδους 

που ενδιαφέρονται να δώσουν 

μια κάποια ιδιαίτερη πινελιά 

χρώματος στους τενόρους τους, 

θα δούμε κάποια βασικά στοιχεία 

που θα τους βοηθήσουν να έχουν 

έναν γενικότερο έλεγχο και 

γνώση του -τί θα προκύψει-  

ανάλογα με τα ζευγαρώματα που 

θα επιλέξουν να κάνουν, ή ακόμα 

καλύτερα, ΠΩΣ να επιλέξουν 

τους γεννήτορες ώστε να πέσουν 

«μέσα» στις προβλέψεις τους.  



Το χρώμα στα Τιμπράντο μας. 

-Απλοποιόντας κάπως  τα πράγματα , θα λέγαμε οτι στα Τιμπράντος 
συναντάμε τις δυο βασικές σειρές ευμελανινών.  
  

Την αρχέγονη ΜΑΥΡΗ, και την πρώτη μετάλλαξή της, την ΚΑΦΕ. 
 

Πρέπει να γνωρίζουμε οτι το ΜΑΥΡΟ έχει κυρίαρχη γενετική 
συμπεριφορά επί  του ΚΑΦΕ και  

ότι τό τελευταίο είναι μια   

ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΗ  μετάλλαξη,  

συνδεδεμένη με το φύλο  

(φυλοσύνδετη).  
 

Στα  λιποχρώματα συναντάμε, α) το αρχέγονο ΚΙΤΡΙΝΟ και μια 
μετάλλαξή του  β)  το ΛΕΥΚΟ. (το κόκκινο είναι απορριπτέο) 
 

Με  μια πρώτη ματιά στον διπλανό  πίνακα, παρατηρούμε πώς 
προκύπτουν, οι χρωματικές ονομασίες των πουλιών. 

 
 



Το χρώμα στα Τιμπράντο μας. 

Τα πουλιά της Μαύρης 
σειράς αν συνδιασθούν 
με το κίτρινο 
λιπόχρωμα  δίνουν τα 
Πράσινα, ενώ με λευκό 
τα Blue. 
(Φωτό 1-2)  
 
 Aντίστοιχα , τα πουλιά 
της Καφέ σειράς όταν 
συναντούν την κίτρινη 
βάση, δημιουργούν την 
ποικιλία  Cinnamon 
(Κανέλλα) και όταν την 
λευκή, την Fawn. 
(Φωτό 3-4) 
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Το χρώμα στα Τιμπράντο μας. 

-Περνώντας στις πιθανές διασταυρώσεις 

και τα αποτελέσματά τους, θα πρέπει εξ 

αρχής να ξεκαθαρίσουμε  την  δυσυπόστατη 

μορφή του ΛΕΥΚΟΥ.  Πρόκειται για μια 

μετάλλαξη που άλλοτε μεν έχει 

ΚΥΡΙΑΡΧΟ χαρακτήρα  επι του  

κίτρινου λιποχρώματος ,  

άλλοτε δε, ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟ.  

Η γεννετική παρουσία της λοιπόν  

είναι διαφορετική και γι’ αυτό δίνει   

και διαφορετικά αναπαραγωγικά 

αποτελέσματα.  

-Στην ανάλυση που ακολουθεί, θεωρούμε 

οτι σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε να 

κάνουμε με την (ποιό περίπλοκη) παρουσία,  

του λευκού, το  ΛΕΥΚΟ  ΚΥΡΙΑΡΧΟ. 







Το χρώμα στα Τιμπράντο μας. 

Ενας  πρακτικός τρόπος  για εύρεση των αποτελεσμάτων 

των διασταυρώσεων, είναι το τετράγωνο  Punnett . 

 Bασική  προϋπόθεση, η γνώση των γαμετών. 



Γερολυμάτος   Γεράσιμος  


