SEXAGEM DOS CANÁRIOS
por Rodrigo Guerra
Não é muito fácil se distinguir um canário de uma canária, sem levar em consideração o
canto, principalmente para o criador iniciante.
Vamos expor nossas idéias em formas de perguntas:
Somente os machos cantam ?
Certo somente os machos cantam, porém devemos ter em mente que existem alguns
machos que não possuem aquele canto e algumas fêmeas que cantam, não um canto tão
alto quanto os machos mas possuem um canto que dá para confundir ( tenho notado
mais essas fêmeas "cantoras" nos canários de cor cobre, levando-me a crer que tal fato
deve está relacionado com o tarim )

Há como se distinguir os sexos dos canários através das cores ?
Sim ! Há cores que possuem dimorfismo sexual, como os mosaicos e os feos.
Nos mosaicos, cor oriunda do tarim, há uma diferença entre as zonas de eleição do
lipocromo, onde no macho apresenta-se nos ombros, peito, uropígio e uma máscara na
face. Já a fêmea apresenta lipocromo nos ombros, uropígio e um leve traço na altura dos
olhos. ( Vejam fotos abaixo ).
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E as outras cores ? "É aqui que se encaixa os canários de porte."
Bem, já nas outras cores podemos separar os sexos dos canários usando a genética na
hora dos acasalamentos, por exemplo, cruzando-se um macho canela com uma fêmea
verde, todos os filhotes canela serão fêmeas e os verdes serão machos.
Mas também existe um outro método, que é o mais difícil mas o mais empregado entre
os criadores. Próximo à época de acasalamento, os canários sofrem modificações
em seus corpos na região da cloaca. Nos machos a cloaca forma uma espécie de
espigão, um gancho para facilitar a fecundação na hora da cópula. Nas fêmeas, as
cloacas ficam inchadas, lembrando muito a ponta de um charuto. ( Vejam as fotos
abaixo ).
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