
Η ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΤΗΝΑ  

Η αγάπη και η ασχολία του ανθρώπου µε τα πουλιά, αργά ή γρήγορα, τον οδηγεί στη 

διαδικασία της αναπαραγωγής τους. Στο σηµείο αυτό, αρχίζει να αναρωτιέται για τον 

τρόπο µε τον οποίο κληρονοµούνται τα χαρακτηριστικά τους, για την δηµιουργία των 

µεταλλάξεων στα διάφορα είδη, καθώς και τον τρόπο κατά τον οποίο επιτυγχάνονται 

τα τόσο εντυπωσιακά πουλιά που βλέπουµε στις εκθέσεις. Για να τα κατανοήσουµε 

όλα αυτά και για να µπορέσουµε να έχουµε κι εµείς παρόµοια αποτελέσµατα µε τα 

δικά µας πουλιά, θα πρέπει να ξέρουµε κάποια βασικά πράγµατα για την γενετική και 

τον µηχανισµό που κληρονοµούνται τα χαρακτηριστικά στα πτηνά. Όλες οι 

παραλλαγές στα χρώµατα, τον τύπο φτερώµατος, το µέγεθος κτλ. που βλέπουµε σε 

πουλιά του ίδιου είδους, είναι ποικιλίες αυτού του είδους και οφείλονται σε 

µεταλλάξεις. Οι µεταλλάξεις αυτές προέρχονται από γονίδια που διαφοροποιούνται 

από τη µία γενιά στην άλλη και µας δίνουν αυτά τα οπτικά αποτελέσµατα στα πουλιά. 

Ας δούµε όµως τους διάφορους όρους που θα συναντήσουµε στη γενετική, οι οποίοι 

θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε καλύτερα την εξέλιξη των πτηνών. 

Μεταλλάξεις: Στη βιολογία, µετάλλαξη είναι µία αλλαγή στην αλυσίδα του DNA 

ενός οργανισµού. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν αντιγράφεται κάποιο σφάλµα του 

DNA κατά την διαίρεση των κυττάρων, λόγω έκθεσης σε ακτινοβολία ή χηµικά κλπ. 

Οι περισσότερες µεταλλάξεις δεν έχουν κανένα αντίκτυπο στη λειτουργία ή στα 

χαρακτηριστικά του οργανισµού στον οποίο δηµιουργούνται. Στα πουλιά, µας 

ενδιαφέρουν οι µεταλλάξεις, οι οποίες κληρονοµούνται και φαίνονται στα 

χαρακτηριστικά τους. Μια µετάλλαξη µπορεί να επηρεάζει το πουλί θετικά, αρνητικά 

(κάνοντας το ποιο ευάλωτο), ή ακόµη και να µην το επηρεάζει καθόλου, οπότε 

ονοµάζεται ουδέτερη µετάλλαξη. 

Γονίδια: Τα γονίδια είναι περιοχές που έχουν εντοπιστεί στο DNA και αντιστοιχούν 

σε µονάδες κληρονοµικότητας, οι οποίες συνδέονται µε ρυθµιστικές περιοχές και 

άλλες λειτουργικές αλυσίδες στο DNA. Πρακτικά, τα γονίδια είναι αυτά που 

κληρονοµούνται από τους γονείς στα παιδιά και ο συνδυασµός τους δηµιουργεί τα 

χαρακτηριστικά του παιδιού. Όλες οι µεταλλάξεις οφείλονται σε κάποια αλλαγµένα ή 

αλλοιωµένα γονίδια που διαφοροποιούνται από τον αρχέγονο τύπο. 

Χρωµοσώµατα: Μέσα στα χρωµοσώµατα περιλαµβάνονται τα γονίδια του κάθε 

οργανισµού. Κάθε πουλί έχει διαφορετικό αριθµό χρωµοσωµάτων (Το περιστέρι για 

παράδειγµα 16). Κατά την αναπαραγωγή, ο νεοσσός κληρονοµεί τα µισά 

χρωµοσώµατα από τον κάθε γονιό. Στην περίπτωση του περιστεριού για παράδειγµα, 

8 από τον καθένα. Ανάµεσα σε αυτά τα χρωµοσώµατα υπάρχουν και δύο που 

καθορίζουν το φύλο του οργανισµού. Αυτά ονοµάζονται Χ και Υ. Το αρσενικό στα 

πουλιά έχει δύο Χ χρωµοσώµατα ενώ το θηλυκό ένα Χ και ένα Υ. Οι περισσότερες 

µεταλλάξεις που µας ενδιαφέρουν υπάρχουν µέσα στο χρωµόσωµα Χ των πουλιών. 

Οµοζυγωτό/Ετεροζυγωτό: Κάθε γονίδιο µέσα στα χρωµοσώµατα έχει το ζευγάρι 

του. ∆εν υπάρχει γονίδιο που να υφίσταται µόνο του. Αν τα δύο γονίδια είναι 

πανοµοιότυπα, τότε ο οργανισµός ονοµάζεται οµοζυγωτός για το συγκεκριµένο 

γονίδιο. Στην περίπτωση που ένα από τα γονίδια είναι µεταλλαγµένο, έχουµε 

ετεροζυγωτό. 



Φαινότυπο: Το οπτικό αποτέλεσµα µιας µετάλλαξης. Φαινότυπο είναι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών του πουλιού ανεξάρτητα από τα γονίδια τα οποία φέρει αλλά δεν 

εκφράζονται στα χαρακτηριστικά του. 

Γονότυπο: Έτσι ονοµάζεται το σύνολο των γονιδίων ενός πουλιού. Τα γονίδια αυτά 

µπορεί και να µην εκφράζονται στο φαινότυπο αλλά απλά να υπάρχουν και να 

κληροδοτούνται στους απογόνους. 

Κυρίαρχη Μετάλλαξη: Σε αυτήν την περίπτωση, αρκεί να υπάρχει το µεταλλαγµένο 

γονίδιο στο ένα χρωµόσωµα του οργανισµού για να φανεί στο φαινότυπο. Προσοχή, 

το κυρίαρχο δεν αναφέρεται στον τρόπο κληρονοµικότητας αλλά στην κυριαρχία 

ενός µεταλλαγµένου γονιδίου απέναντι σε ένα άλλο. Το κυρίαρχο απλά καταπιέζει τα 

χαρακτηριστικά του αντίστοιχου γονιδίου και φαίνεται µόνο αυτό. Στις κυρίαρχες 

µεταλλάξεις πολλές φορές παρατηρείται και ο παράγων θνησιµότητας. Αυτό το 

φαινόµενο προκαλεί ελαττωµατικούς γενετικά νεοσσούς που δεν επιβιώνουν. 

Συµβαίνει µόνο στην περίπτωση που έχουµε οµόζυγο το κυρίαρχο γονίδιο. 

Ηµιτελής Κυρίαρχη Μετάλλαξη: Αυτές οι µεταλλάξεις αν και κυρίαρχες, όταν δεν 

είναι οµοζυγωτές παρουσιάζουν ένα ενδιάµεσο φαινότυπο στο πουλί. Ένα 

παράδειγµα είναι ο Κόκκινος παράγοντας στα καναρίνια. Αν δεν είναι οµοζυγωτό το 

πουλί αυτής της µετάλλαξης, θα παρουσιάζει λευκά ή κίτρινα σηµάδια στο σώµα του 

και γενικότερα κατώτερης ποιότητας χρωµατισµό. Όταν διασταυρώνουµε δύο πουλιά 

οµοζυγωτά σε ηµιτελή µετάλλαξη θα πάρουµε σε ένα ποσοστό 50% απογόνους 

καθαρούς (των δύο αρχικών µεταλλάξεων) και άλλο 50% ετερόζυγους που θα 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά και από τις 2 µεταλλάξεις. 

Συγκυρίαρχη Μετάλλαξη: Σε αυτόν τον τύπο µετάλλαξης κανένας από τους δύο 

φαινοτύπους δεν είναι υπολειπόµενος. Έχουµε να κάνουµε µε ένα ζευγάρι γονιδίων, 

τα οποία είναι εξίσου υπαρκτά στον φαινότυπο του πουλιού. Ένα παράδειγµα είναι η 

λιποχρωµική µετάλλαξη στα καναρίνια. Όταν υπάρχει στο ένα χρωµόσωµα το γονίδιο 

του λιποχρωµικού και στο άλλο αυτό του αρχέγονου (µελανίνης), το αποτέλεσµα 

είναι το παρδαλό καναρίνι (ακανόνιστες περιοχές που δεν εµφανίζεται µελανίνη). Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τα γονίδια που καθορίζουν την οµάδα αίµατος στον άνθρωπο. 

Όταν οι γονείς έχουν ο ένας οµάδα Α και ο άλλος Β το παιδί εµφανίζει ΑΒ. Είναι 

δηλαδή και τα δύο παρόντα. 

Υπολειπόµενη Μετάλλαξη: Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείτε να υπάρχει το γονίδιο 

και στα δύο αντίστοιχα χρωµοσώµατα του πουλιού, για να εµφανιστεί η µετάλλαξη 

στο φαινότυπο. Αν το γονίδιο υπάρχει µόνο στο ένα χρωµόσωµα, τότε το πουλί είναι 

φορέας της µετάλλαξης αλλά δεν την εµφανίζει. Παρόλα αυτά µεταφέρει το γονίδιο 

και το κληροδοτεί στους απογόνους του, οπότε πολύ πιθανόν να το εµφανίσει 

κάποιος από αυτούς (µε την προϋπόθεση να κληρονοµήσει το αντίστοιχο από τον 

άλλο γονιό φυσικά). Η πλειοψηφία των µεταλλάξεων στα πουλιά είναι 

υπολειπόµενες. 

Αυτοσωµατικό Γονίδιο: Τα γονίδια, τα οποία δεν βρίσκονται στο Χ ή Υ 

χρωµόσωµα το οποίο ορίζει το φύλο, λέγονται αυτοσωµατικά. Η έκφραση των 

µεταλλάξεων που δηµιουργούνται από αυτά τα γονίδια δεν επηρεάζεται από το φύλο 

των γονιών ή των απογόνων. Στα πουλιά, όλες οι κυρίαρχες µεταλλάξεις είναι 

αυτοσωµατικές καθώς και κάποιες υπολειπόµενες. 



Φυλοσύνδετο Γονίδιο: Το αντίθετο του αυτοσωµατικού. Αυτά τα γονίδια βρίσκονται 

στο Χ χρωµόσωµα των πουλιών και έτσι η εκφραστικότητά τους στον φαινότυπο 

εξαρτάται άµεσα από το φύλο. Στα αρσενικά που υπάρχουν δύο Χ χρωµοσώµατα, για 

να εµφανιστούν αυτές οι µεταλλάξεις πρέπει να είναι οµοζυγωτές. Συµπεριφέρονται 

δηλαδή σαν υπολειπόµενες µεταλλάξεις. Στην περίπτωση των θηλυκών τώρα και 

αφού δεν υπάρχει δεύτερο Χ χρωµόσωµα, συµπεριφέρονται σαν κυρίαρχες 

µεταλλάξεις. Αν δηλαδή υπάρχουν στο ένα και µοναδικό Χ χρωµόσωµα του θηλυκού 

εµφανίζονται και στο φαινότυπο. 

 

 

Πηγή : http://www.birdsworld.gr/Articl/Genetics1.htm  


