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Αιµοµικτική Ενδοπαραγωγή & Παραγωγή Γραµµής

• Το ζήτηµα της απόκτησης εξαιρετικών δειγµάτων απογόνων από ένα ζεύγος γονέων που
συνδεόνται µε στενούς δεσµούς συγγενείας, τις περισσότερες φορές αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό.
Και όχι άδικα. Εάν η αιµοµιξία πραγµατοποιηθεί χωρίς γνώµωνα τον σωµατότυπο των υποψηφίων
γονέων, ενδεχοµένως την γονιµότητα των προγόνων τους, την φυσική τους κατάσταση κλπ, τότε
πολύ σύντοµα οδηγεί σε εκφυλισµό του είδους, και – συχνά – σε µειωµένη αναπαραγωγή. Το πιο
συνηθισµένο αποτέλεσµα είναι µικρόσωµοι και φιλάσθενοι απόγονοι. Έτσι, σε οποιαδήποτε
περίπτωση που έχουµε να κάνουµε µε ένα πτηνό το οποίο είναι, για παράδειγµα, υπο εξαφάνιση,
τότε προέχει πάντα η διασπορά των γονιδίων, και η ποικιλλότητα όσο πιο πολλών χαρακτηριστικών
γίνεται, και κάθε σκέψη για αιµοµικτική ενδοπαραγωγή, ή έστω παραγωγή γραµµής, πρέπει να
αποφεύγεται.
• Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πάµπολλα παραδείγµατα όπου το προσεκτικό και ενδελεχές ζευγάρωµα
συγγενών γονέων, στέφθηκε µε επιτυχία, και βελτίωσε τα χαρακτηριστικά πολλών ζώων, όπως
κάποιοι σκύλοι, µερικές γάτες, και βέβαια και πτηνών!

• Η παρουσίαση αυτή δεν τάσσεται υπέρ της αλόγιστης και απρόσκοπτης αιµοµιξίας. Η αιµοµικτική
ενδοπαραγωγή (inbreeding) και η παραγωγή γραµµής (line breeding) µπορεί να εφαρµοστεί ΜΟΝΟ
ως µέσο ενός πολύ συγκεκριµένου σχεδίου βελτίωσης ενός σµήνους εκτροφής. Γι αυτό το λόγο, θα
προτείναµε να γνωρίζει κανείς πρώτα τα διαγωνιστικά πρότυπα της κάθε ράτσας που επιθυµεί να
εκτρέφει.
Μάθετε τα πρότυπα απ’ έξω και ανακατωτά. Εν συνεχεία φροντίστε να µπορείτε να αναγνωρίζετε ένα
καλό πουλί τόσο από ένα µέτριο, όσο και από ένα άριστο! Αναγνωρίστε την ποιότητα του σµήνους
που σήµερα διατηρείτε, και πρωτίστως αναζητείστε να προσθέσετε σε αυτό άλλα πουλιά που φέρουν
όσα χαρακτηριστικά απουσιάζουν από τα δικά σας, προτού ξεκινήσετε τις ενδοδιασταυρώσεις.
• Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά που επιθυµούµε να διαιωνίσουµε είναι συνήθως αναγνωρίσιµα
οπτικώς, µιας που τις πιο πολλές φορές αφορούν στην Κυρίαρχη κληρονοµικότητα, πλην όµως θα
πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι πολλά ανεπιθύµητα στοιχεία είναι συχνά Υποχωρητικά, και έρχονται
στην επιφάνεια µέσω των ενδοδιασταυρώσεων. Τέτοια αρνητικά χαρακτηριστικά µπορεί να είναι η
προβληµατική σωµατική ανάπτυξη, η ευπάθεια απέναντι σε ορισµένες ασθένειες, προβλήµατα
σχετικά µε το πτέρωµα (κύστες – lumps), χαµηλή γονιµότητα, τύφλωση κ.α. ...
Θα διαπιστώσει κανείς ότι εκτός από τα θετικά στοιχεία, οι αιµοµικτικές διασταυρώσεις συχνά τονίζουν
και ενδεχόµενα αρνητικά χαρακτηριστικά.
• Εδώ, θα µας απασχολήσουν τρία απλά περιγραφικά διαγράµµατα.

• Το πρώτο σχεδιάγραµµα αφορά στη δηµιουργία µιας ‘γραµµής παραγωγής’, η κορωνίδα της οποίας
είναι ένα και µοναδικό πουλί, το οποίο ξεχωρίσαµε για τα εξαιρετικά του χαρακτηριστικά – και αυτά
θέλουµε να διαιωνίσουµε.
• Τέτοια γραµµή οφείλει, για παράδειγµα, να σχηµατιστεί όταν εµφανιστεί µια νέα χρωµατική
µετάλλαξη (και, πράγµατι, όλες οι νέες χρωµατικές µεταλλάξεις µόνο µέσω αιµοµικτικών
διασταυρώσεων κατάφεραν να εδραιωθούν) .
• Η δηµιουργία µιας ‘γραµµής’ περιλαµβάνει το ζευγάρωµα ενός εξαιρετικού αρσενικού µε την ίδια του
την µητέρα, εν συνεχεία µε τό καλύτερο δείγµα από τις κόρες τους, µετά µε την καλύτερη από τις
επόµενες κόρες κ.ο.κ.

Σχεδιάγραµµα 1 - Αιµοµικτική Παραγωγή Γραµµής
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Οι αριθµοί επί τοις εκατό αναφέρονται
στο ποσοστό γονιδίων που κάθε
απόγονος εκείνης της χρονιάς θα φέρει
από το αρχικό αρσενικό του οποίου τα
χαρακτηριστικά επιθυµούµε να
διαιωνίσουµε.
Έτσι, όταν την πρώτη χρονιά
ζευγαρώσουµε τον αρσενικό µε την
µητέρα του, οι κόρες τους θα φέρουν
κατά 50% τα γονίδια του αρσενικού, ενώ
την δεύτερη χρονιά που θα τον
ζευγαρώσουµε µε την καλύτερη κόρη
τους, οι απόγονοι θα φέρουν κατά 75%
τα γονίδια του αρχικού αρσενικού, κ.ο.κ.

• Το δεύτερο σχεδιάγραµµα καταπιάνεται µε την ενδεχόµενη επιθυµία µας να µειώσουµε, ή και να
εξαφανίσουµε, ένα γενετικό χαρακτηριστικό από την εκτροφή µας.
• Μικρόσωµα καναρίνια, κακοσχηµατισµένοι σκούφοι, σηµάδια µελανίνης στα νύχια, είναι µόνο µερικά
από τα παραδείγµατα για τα οποία µπορεί ένας εκτροφέας να επιθυµεί να µειώσει ένα γενετικό
χαρακτηριστικό στο σµήνος του.
• Το σχεδιάγραµµα περιγράφει έναν τρόπο µε τον οποίο από την δεύτερη κιόλας χρονιά, τα πουλιά
φέρουν µόνο κατά 1/8 (περίπου13%) τα χαρακτηριστικά που θέλουµε να µειώσουµε, ενώ κατά 5/8
(σχεδόν 63%) θα φέρουν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά.
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Σχεδιάγραµµα 2 - Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ!
Η αιµοµικτική αυτή τακτική χρησιµοποιείται όταν επιθυµεί κανείς να ελαττώσει ή να εξαφανίσει ένα συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό της εκτροφής του.
Επιλέγεται, τότε, ένα πουλί µε το χαρακτηριστικό αυτό που θέλουµε να επικρατήσει τελικά (στο παραπάνω παράδειγµα
αυτό είναι το πουλί ‘Χ’) και το ζευγαρώνουµε όπως επιδεικνύει το διάγραµµα, ούτως ώστε το επιθυµητό χαρακτηριστικό να
είναι πιθανότερο να εµφανιστεί στους απογόνους, απ’ ό,τι το χαρακτηριστικό εκείνο που θέλουµε να µειώσουµε.
Για παράδειγµα, ένα διµορφικό (µωσαϊκ) µε µακρόστενο κεφάλι δεν επιδεικνύει όµορφα την έγχρωµη µάσκα του. Εάν
ζευγαρώσουµε τους απογόνους του µε απογόνους πουλιού µε µεγαλύτερο κεφάλι (το χαρακτηριστικό ‘Χ’ στο διάγραµµα),
θα δούµε πως µετά από δυο γενιές, το χαρακτηριστικό του µακρόστενου κεφαλιού (που µπορεί εδώ να είναι το λευκό, το
κόκκινο ή το πράσινο χρώµα στο παραπάνω διάγραµµα) µπορεί να έχει µειωθεί µόλις στο ένα 1/8, ενώ το επιθυµητό
χαρακτηριστικό ‘Χ’ εµφανίζεται στα 5/8.
Παρόµοια τακτική µπορεί να ακολουθηθεί για οποιαδήποτε χαρακτηριστικά αφορούν στην σωµατοκατασκευή (π.χ. µήκος
ουράς, µέγεθος σκούφου, όγκος σώµατος κλπ).

• Η παρουσίαση ολοκληρώνεται µε το τρίτο και τελευταίο διάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η
πλέον εντατική µορφή αιµοµιξίας.
• Στην πραγµατικότητα πρόκειται για τον σχηµατισµό δύο διαφορετικών ‘γραµµών’ (σαν αυτές που
περιλαµβάνονται στο πρώτο σχεδιάγραµµα) τις οποίες µπορεί κανείς να ξεχωρίσει στα δεξιά και στα
αριστερά του σχήµατος, και που µε τη σειρά τους αφορούν στην δηµιουργία δύο διαφορετικών
‘γραµµών’ – µία για αρσενικά και µία για θηλυκά καναρίνια.
• Το σηµαντικό, όµως, µέρος αυτού του αιµοµικτικού τρόπου διασταύρωσης είναι ο κεντρικός άξονας
του σχεδιαγράµµατος. Παρατηρείστε τον καλά:
Το ζευγάρωµα των πρώτων εξαδελφιών, που γεννιούνται από τα τέκνα του αρχικού ζευγαριού,
εξακολουθεί να παράγει έναν θεωρητικό συνδυασµό γονιδίων όµοιον µε τον 50%-50% που σχηµάτιζε
το αρχικό ζευγάρι.
Αυτό σηµαίνει, ότι µπορεί ο εκτροφέας να δηµιουργήσει µια µεγάλη δεξαµενή γονιδιακού υλικού ίδια
µε αυτή του αρχικού εξαιρετικού ζεύγους, και να την διατηρήσει για πολλά χρόνια αφού τα δύο πρώτα
πουλιά έχουν χαθεί.

Σχεδιάγραµµα 3 - Ενδοπαραγωγή
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Αυτή είναι η πιο σκληροπυρηνική εφαρµογή αιµοµιξίας. Όταν την πρώτη χρονιά ζευγαρώµατος διαπιστώσουµε ότι ένα
ζευγάρι (το Α + Θ) παράγει επιθυµητά πουλιά (τα οποία τα χαρακτηρίζουµε ), τότε στα επόµενα ζευγαρώµατα ταιριάζουµε
τον αρσενικό ‘Α’ µε την καλύτερη κόρη του, και το θηλυκό ‘Θ’ µε τον καλύτερο γιο της.
Την 3η χρονιά βάζουµε τον Αρσενικό µε την καλύτερη περυσινή του κόρη (που είναι ταυτόχρονα και εγγονή του), και το
Θηλυκό µε τον καλύτερο περυσινό γιο της (που είναι ταυτόχρονα και εγγονός της), αλλά Ι∆ΙΩΣ βάζουµε τα περυσινά παιδιά
του Αρσενικού και του Θηλυκού µεταξύ τους (πρώτα εξαδέλφια), όπως περιγράφεται στο παραπάνω διάγραµµα.
Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουµε να διαιωνίζουµε επιθυµητούς γονιδιακούς συνδυασµούς πουλιών, οι οποίοι υπό
κανονικές συνθήκες θα είχαν χαθεί όταν έπαυαν να ζευγαρώνουν τα πρώτα πουλιά που τους παρήγαγαν.

