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Οι βασικές γνώσεις της γενετικής είναι απαραίτητες σε όλους  τους εκτροφείς καναρινιών. Στους δε 
εκτροφείς εγχρώµων καναρινιών, οι οποίοι προσδοκούν κάποια αποτελέσµατα ζευγαρώνοντας τα 
πουλιά τους και επιθυµούν να πάρουν µέρος στις εκθέσεις µε τους απογόνους των, η καλή γνώση 
της επιβάλλεται και είναι ένα πολύ σηµαντικό και δύσκολο κεφάλαιο. 
Η γενετική θεωρείται από τους επιστήµονες ένα από τα βασικότερα και σοβαρότερα κεφάλαια της 
βιολογίας και είναι αποδεκτό ότι πάρα πολλά στην βιολογία δεν θα ήταν αντιληπτά χωρίς την 
προσφορά της γενετικής σε αυτήν. Πατέρας της γενετικής είναι ο Μένδελ, ο οποίος µε τους νόµους 
του άνοιξε τους ορίζοντες της επιστήµης.  
Επειδή η γενετική έχει να κάνει περισσότερο µε επιστηµονικούς όρους, οι οποίοι ξεφεύγουν από την 
καθηµερινότητα και έχει λίγο δύσκολες έννοιες, συνήθως είναι το κεφάλαιο που τροµάζει τους 
εκτροφείς των εγχρώµων καναρινιών και τους προκαλεί κάποιο δέος. Με λίγη όµως υποµονή και 
προσοχή σε µερικές έννοιες, νοµίζω ότι όλοι µπορούν να καταλάβουν αρκετά πράγµατα να 
ασχοληθούν µε την γενετική των πουλιών των και να καταφέρουν να έχουν καλά και προπαντός 
προγραµµατισµένα αποτελέσµατα. 
Με αυτό το άρθρο πιστεύω ότι ο αναγνώστης θα πάρει µια ιδέα περί της γενετικής και της 
κληρονοµικότητας των διαφόρων χαρακτηριστικών των καναρινιών, κάνοντας από την πλευρά µου 
µια προσπάθεια αποφυγής, όσον το δυνατόν περισσότερο, να χρησιµοποιήσω δύσκολες έννοιες και 
επιστηµονικούς όρους. Άλλωστε, ακόµη και εγώ που προσπαθώ να εξηγήσω ορισµένα πράγµατα, 
δεν είναι δυνατόν  να είµαι πλήρως κατατοπισµένος  και να τα ξέρω όλα, διότι είµαι ένας απλός 
εκτροφέας και όχι επιστήµονας, απλώς αυτά µου αρκούν. 
Με τα σηµερινά δεδοµένα όµως και τις εξελίξεις, η εκτροφή καναρινιών και γενικά η κάθε είδους 
εκτροφή ζωντανών έχει γίνει επιστήµη, αναγκάζοντας εµάς τους εκτροφείς να εισχωρήσουµε σε 
αυτήν την επιστήµη από ανάγκη και να προσπαθούµε να µάθουµε και εµείς όσο το δυνατόν 
περισσότερα  από αυτήν, παλεύοντας µε µεγάλα κύµατα και κολυµπώντας σε βαθειά νερά.  
Στην εκτροφή καναρινιών, ο εκτροφέας, για να πετύχει καλά αποτελέσµατα µε την παραγωγή 
νεαρών, πρέπει οπωσδήποτε να βασιστεί στους νόµους της κληρονοµικότητας και να δουλέψει µε 
γνώµονα αυτούς. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον όρο κληρονοµικότητα εννοούµε την οργανική σχέση και την οµοιότητα σε ορισµένα 
χαρακτηριστικά, µεταξύ των γονέων και των παιδιών των. Τα χαρακτηριστικά αυτά µεταδίδονται 
µέσω της κληρονοµικότητας της οποίας η αρχική µονάδα είναι το κύτταρο και πιο µικρή µονάδα, 
είναι το γονίδιο. Το κύτταρο είναι η µικρότερη µονάδα ζωής που επιτελεί αυτόνοµα όλες τις έµβιες 
λειτουργίες, και δοµεί όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, από τους απλούς µονοκύτταρους όπως 
είναι τα βακτήρια και τα πρωτόζωα, µέχρι τους πιο περίπλοκους όπως είναι άνθρωπος, τα ζώα και 
τα φυτά. Έχει µια πολύ περίπλοκη σύνθεση και παρόλο που το µέγεθός του είναι µικροσκοπικό 
δίκαια παροµοιάζεται µε ένα τέλειο βιοχηµικό εργαστήριο. Τα κύτταρα διαιρούνται σε δύο 
κατηγορίες, στα σωµατικά και στα σπερµατικά.  Για να καταλάβει κάποιος την κληρονοµικότητα και 
την γενετική, δύο έννοιες που στην ουσία θα µπορούσα να πω ότι είναι αλληλένδετες και 
“ταξιδεύουν στο ίδιο βαγόνι του τραίνου”, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει πως ξεκινάει η ύπαρξή 
του καναρινιού. 
                                

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Μία νέα µορφή ζωής, ένα καναρίνι, σχηµατίζεται µε την ένωση δύο σπερµατικών ή 

αναπαραγωγικών κυττάρων τα οποία παράγονται στα σεξουαλικά όργανα των δύο γονέων.  
Αυτά τα δύο σπερµατικά κύτταρα ονοµάζονται γαµέτες και όταν ενωθούν σχηµατίζουν ένα 
καινούριο κύτταρο το οποίο ευρίσκεται µέσα στο γονιµοποιηµένο αυγό. 
Στην ουσία από εδώ ξεκινάει η αναπαραγωγή. Το κύτταρο αυτό ονοµάζεται ζυγωτό και είναι η αρχή 
µιας καινούριας ζωής περιέχει δε, αφού έχουν γίνει προηγουµένως πολλές περίπλοκες διαδικασίες, 
όλα τα χαρακτηριστικά που θα έχει το νέο καναρίνι, τα µισά κληρονοµηµένα από τον αρσενικό 
γαµέτη και τα άλλα µισά κληρονοµηµένα από τον θηλυκό γαµέτη. 
Αµέσως µόλις δηµιουργηθεί το ζυγωτό αρχίζει η διαδικασία της ανάπτυξης. Το µονοκύτταρο ζυγωτό 
διαιρείται σε 2 κύτταρα σε 4, σε 8,  και ούτω καθεξής. 



Επιστηµονικά η διαδικασία αυτή ονοµάζεται µίτωσις και συνεχίζεται µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε 
µόλις επέλθει η ωριµότητα, κάθε σωµατικό κύτταρο του νέου καναρινιού θα έχει πάρει τα µισά 
χαρακτηριστικά του αρσενικού και τα µισά του θηλυκού. 
 
Μέσα στα δύο αυτά σπερµατικά κύτταρα, τους γαµέτες του αρσενικού και του θηλυκού από τα οποία 
σχηµατίζεται το ζυγωτό, υπάρχουν σε ζευγάρια τα χρωµοσώµατα. 
Τα χρωµοσώµατα είναι πολύ µικρά σωµατίδια σαν κλωστές ενωµένες στο κέντρο µεταξύ των 
επιδεικνύοντας τελικά ένα σχήµα που θυµίζει το γράµµα Χ και βρίσκονται µέσα στον πυρήνα του 
κυττάρου ο οποίος είναι πραγµατικά ο εγκέφαλος του. Στην ουσία το χρωµόσωµα έχει το σχήµα δύο 
κλωστών που είναι ενωµένες σε ένα σηµείο µεταξύ τους. Το σηµείο αυτό µπορεί να βρίσκεται στην 
µέση ή και προς την µία από τις δύο άκρες. Οι κλωστές αυτές ονοµάζονται χρωµατίδες και η µία 
είναι αντίγραφο της άλλης. Οι δύο αυτές χρωµατίδες του ιδίου χρωµοσώµατος ονοµάζονται αδελφές 

χρωµατίδες. Σηµαντικό είναι  το ότι οι χρωµατίδες κουβαλούν επάνω τους τα γονίδια και το DNA.  
Ο αριθµός των χρωµοσωµάτων µέσα στο κύτταρο είναι καθορισµένος και διαφέρει από είδος σε 
είδος. Το κάθε σπερµατικό κύτταρο ενός καναρινιού έχει 18 χρωµοσώµατα. Για να ακριβολογώ, 
νεώτερες µελέτες έχουν αποδείξει ότι σε κάθε σπερµατικό κύτταρο ενός καναρινιού υπάρχουν 
περίπου 40 ζευγάρια χρωµοσωµάτων, 9 ζευγάρια µακροχρωµοσωµάτων και περίπου 31 ζευγάρια 
µικροχρωµοσωµάτων. Επειδή όµως το άρθρο αυτό, για να γίνει κατανοητό,  πρέπει να είναι όσο 
είναι δυνατόν πιο απλοποιηµένο, εκλαµβάνω, παραµένοντας στην κλασσική θεωρία ότι υπάρχουν 9 

ζευγάρια χρωµοσωµάτων (συγκεκριµένα τα µακροχρωµοσώµατα) στο σπερµατικό κύτταρο ενός 
καναρινιού, µέσα στα οποία είναι αποθηκευµένες όλες οι γενετικές πληροφορίες και είναι έτοιµες να 
µεταδοθούν στο ζυγωτό, τα µακροχρωµοσώµατα είναι αυτά τα οποία θα µας απασχολήσουν για την 
περαιτέρω µελέτη της γενετικής και για τον λόγο αυτό θα αναφερθώ µόνο σε αυτά.  
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Από το σύνολο των χρωµοσωµάτων αυτών τα 8 ζεύγη είναι αυτά που συνεισφέρουν στην 
κληροδότηση όλων των χαρακτηριστικών των γονέων ή των προγόνων των στους νεοσσούς και 

    ΧΧ         



ονοµάζονται αυτοσωµικά χρωµοσώµατα (autosomes chromosomes) ενώ στο 1 ζεύγος υπάρχουν 
τα χρωµοσώµατα, µέσω των οποίων καθορίζεται το φύλλο του πτηνού, ονοµάζονται δε 
χρωµοσώµατα του φύλλου (sex chromosomes).  
Τα χρωµοσώµατα του φύλλου συνηθίζεται δε να παρουσιάζονται µε τα γράµµατα ΧΧ για τον 
αρσενικό γαµέτη και µε τα γράµµατα ΧΥ για τον θηλυκό. Με αυτούς τους συµβολισµούς επίσης 
καθορίζουµε, κατά τους γενετικούς υπολογισµούς µας το αρσενικό καναρίνι µε ΧΧ και το θηλυκό  µε 
ΧΥ. Να σηµειωθεί ότι το χρωµόσωµα µε το γράµµα Υ µεταφέρει  πάντα σαφώς λιγότερα γονίδια από 
τα Χ χρωµοσώµατα ή και καθόλου, θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε παρακάτω. 
Αφού λοιπόν έγινε, σε γενικές γραµµές, κατανοητή η δοµή των σπερµατικών κυττάρων, µπορούµε 
να προχωρήσουµε λίγο παρακάτω και να δούµε µε λίγα και απλά λόγια, πως ολοκληρώνεται η 
δηµιουργία του νέου καναρινιού και ξεκινάει η ανάπτυξή του µέσα στο αυγό. 
Όταν οι δύο γαµέτες (ένας του αρσενικού και ένας του θηλυκού ) συνενώνονται, µέσω πολλών 
πολύπλοκων διαδικασιών και λειτουργιών, καθένας τους προσφέρει από το κάθε ζευγάρι 
χρωµοσωµάτων του το ένα χρωµόσωµα (από 9 ο κάθε ένας) έτσι το δηµιουργηµένο καινούριο 
κύτταρο, το ζυγωτό, περιέχει µισά χρωµοσώµατα από το αρσενικό σπερµατικό κύτταρο και µισά 
από το θηλυκό. Εποµένως είναι ένα καινούριο ολοκληρωµένο κύτταρο µε 9 ζευγάρια 
χρωµοσωµάτων, που έχει κληρονοµήσει τα χαρακτηριστικά και των δύο γονέων και ξεκινάει η 
διαδικασία της ανάπτυξης µε τον πολλαπλασιασµό του όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως. 
 
Κατά την συνένωση και την συνεισφορά χρωµοσωµάτων από τα δύο γονικά σπερµατικά κύτταρα 
υπάρχει µία ιδιαιτερότητα  και αφορά τα χρωµοσώµατα του φύλλου. 
Εκεί ο γαµέτης του αρσενικού συνεισφέροντας το ένα από τα δύο του χρωµοσώµατα όποιο και να 
είναι αυτό θα είναι Χ, ενώ ο γαµέτης του θηλυκού συνεισφέροντας το ένα από τα δύο του 
χρωµοσώµατα αυτό θα είναι είτε Χ είτε Υ. Οπότε από αυτό θα εξαρτηθεί το φύλλο του καινούριου 
κυττάρου και εποµένως του νεοσσού που θα αναπτυχθεί. 
Ευκολονόητο είναι να καταλάβει κανείς εποµένως ότι, είναι το σπερµατικό κύτταρο του θηλυκού 
αυτό που θα καθορίσει το φύλλο του νεοσσού. Σε περίπτωση που το Χ χρωµόσωµα του αρσενικού 
σπερµατικού κυττάρου συνενωθεί µε ένα Χ του θηλυκού, τότε από το καινούριο κύτταρο θα 
παραχθεί ένας αρσενικός νεοσσός.  Ενώ σε περίπτωση που το Χ χρωµόσωµα του αρσενικού 
συνενωθεί µε ένα Υ χρωµόσωµα του θηλυκού, τότε από το καινούριο κύτταρο θα παραχθεί ένας 
θηλυκός νεοσσός.  
 

Οι συµβολισµοί είναι :           Αρσενικό                                       Θηλυκό 
 
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά όπως π.χ. το πτέρωµα, το χρώµα, οι µελανίνες, 
ο διασκορπισµός των, η θέση που θα καταλάβουν στο σώµα του πουλιού, το φύλλο του και τόσα 
άλλα πολλά, καθορίζονται από τα χρωµοσώµατα τα οποία βρίσκονται µέσα στους γαµέτες οι οποίοι 
είναι, όπως θα πρέπει να έχει γίνει αντιληπτό, ο µοναδικός υλικός σύνδεσµος µεταξύ των γενεών. 
Τα χρωµοσώµατα ευρίσκονται µέσα στον πυρήνα του κυττάρου και µεταφέρουν επάνω στις 
χρωµατίδες τους τα γονίδια και το DNA. Πιο απλά µεταφέρουν (κληροδοτούν) όλες τις γενετικές 
πληροφορίες στο ζυγωτό. 

        

      

 



 

 

 

Χρωμόσωμα 

 

 

 

Στο  σχήµα φαίνεται (επάνω δεξιά ) σε αναπαράσταση ένα χρωµόσωµα µε τις δύο αδερφές 
χρωµατίδες του να σχηµατίζουν ενωµένες σε ένα σηµείο το σχήµα Χ.  
Σε µεγέθυνση µιας χρωµατίδας, αριστερά, φαίνεται η ελικοειδής αλυσίδα του DNA της οποίας, σε 
περαιτέρω µεγέθυνση,  κοµµάτια ευθύγραµµου τµήµατος είναι τα γονίδια. Φυσικά  αναφερόµαστε σε 
φοβερά µικρά µεγέθη και η επιστήµη συνεχίζει σε ακόµη µικρότερα, τα οποία δεν απασχολούν 
ευτυχώς εµάς εκτροφείς.  
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