
Nymfkakaduans färgvariationer och mutationer 

Fjädrarnas pigment skapar fåglarnas färger genom att reflektera eller absorbera ljus. 

Papegojfåglar är kända för att ha många vackra färger, men kakaduorna skiljer sig från 

papegojorna genom att de saknar en viss textur i sin fjäderdräkt som gör att de inte kan 

reflektera gröna och blå färger. Kakaduorna varierar därför istället i rosa, orange, gult, 

svart, vitt och grått.  

Nymfkakaduan förekommer vilt i hela Australien utom vid kusterna och dess vildfärg är grå. 

Kroppen är mörkgrå och längst ner på vingarna ligger ett vitt band. Karakteristiskt för båda 

könen är de orange kindfläckarna. Honor och ungfåglar har tvärrandiga stjärtfjädrar och grå 

ansiktsmask, medan vuxna hanar färgar ut i gula ansiktsmasker och helgrå stjärtfjädrar när 

de blir könsmogna. Hos unga nymfkakaduor ser man alltså ingen skillnad mellan könen. En 

fågel med gul ansiktsmask är alltid en vuxen hane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grå hona och grå hane   Ungfågel 

Nymfkakaduans 

utbredning i 

Australien 



Mutationer är spontana förändringar av generna som leder till att avkomman skiljer sig från 

föräldrafåglarna på något sätt. Mutationer kan både vara positiva och negativa ur en 

överlevnadssynpunkt. Mutationer som leder till att fågeln får en annan färg, att fjädrarna 

blir mönstrade eller liknande anses inom fågelhobbyn vara en positiv mutation och man 

avlar för att dessa gener ska föras vidare till fler fåglar. Man brukar använda sig av två 

begrepp för att beskriva fåglarnas utseende och genetiska egenskaper: 

Fenotyp beskriver fågelns faktiska utseende eller visuella uttryck. I dagligt tal alltså fågelns 

färg eller mutation. Viltfärgen grå eller mutationen lutino är exempel på olika fenotyper. 

Genotyp beskriver fågelns genetiska egenskaper och vilka gener den bär på. En fågel kan 

visuellt vara grå men bära på gener för en mutation som den i sin tur kan föra vidare till sin 

avkomma. En sådan fågel sägs vara split (bärare) för en mutation. 

Ett exempel är en brokig fågel som bär på genetiska anlag för lutino. Denna fågel har alltså 

fenotypen brokig och genotypen brokig split lutino (brukar skrivas brokig/lutino). 

Mutationer nedärvs på ett flertal olika sätt. En dominant gen kontrollerar alltid fågelns 

visuella utseende (fenotyp) när den korsas med en annan typ av gen. Vildfärgen grå är en 

dominant gen. En gen kan också vara co-dominant och kontrollerar då andra gener delvis. 

Detta visar sig på två sätt, antingen kontrollerar den co-dominanta genen en viss procent av 

avkomman, eller så kontrollerar den bara en viss typ av gener. Motsatsen till en dominant 

gen är en recessiv gen. En recessiv mutation kontrollerar inte fågelns utseende när den 

korsas med andra gener utan måste föras vidare från båda föräldrarna för att slå igenom 

visuellt. En könsbunden mutation påverkas av en gen som sitter på en av 

könskromosomerna och nedärvs därför olika för honor och hanar. Lite förenklat kan man 

säga att om hanen bär på en mutation så nedärvs denna till hans döttrar. På samma sätt om 

honan har mutationen, då är det sönerna som kan ärva generna för mutationen. Dessutom 

kan mutationer överföras mellan olika könskromosomer och detta brukar kallas för 

”crossover”. Jag överlåter till någon annan som har längre utbildning i genetik att gå 

djupare in i detta ämne… 

De färgmutationer som förekommer hos nymfkakaduan kan visuellt delas in i tre grupper: 

   § Mutationer som påverkar hela kroppens färg  

   § Mutationer som delvis påverkar fjädrarna och skapar avvikande mönster 

   § Mutationer som påverkar ansiktsmasken eller kindfläckarnas färg 

 

Jag väljer här att benämna mutationerna med deras amerikanska namn då det är enklast 

att söka efter mer information på internet med dessa benämningar. Totalt finns det 22 olika 

mutationer (om man klassificerar de efter genotyp) och 8 av dessa mutationer finns endast 

i Australien. För den som är intresserad av de australienska mutationerna kan jag 

rekommendera följande e-bok: 

http://www.amazon.com/dp/B009IRGLWC/ref=pe_385040_118058080_TE_M1T1DP  

http://www.amazon.com/dp/B009IRGLWC/ref=pe_385040_118058080_TE_M1T1DP


En fågel kan såklart också ha flera olika mutationer och även vara split för flera mutationer. 

Några exempel med svenska namn: 

- Isabellpärlbrokig  

- Vithuvad pärl split lutino & isabell 

- Gulkindad fallowpärl 

- Pastelface dominant silverpärl split isabell 

- Pärlbrokig split vithuvad & isabell 

 

Mutationer som påverkar hela kroppens färg 

Lutino 

Lutino är en mutation som påverkar det pigment som styr den grå färgen. Hos en lutino är 

detta pigment kraftigt reducerat och därför tillåts de gula och vita färgerna att ta över. 

Karakteristiskt för lutinon är därför att hela kroppen är gul eller vit där förekomsten av gult 

kan variera. De orange kindfläckarna finns kvar och fågeln har dessutom röda ögon. Näbb 

och fötter är rosafärgade, klorna ljusa. Dessa fåglar behöver man oftast DNA-testa för att få 

veta vilket kön de har. Ett tränat öga kan dock ana de typiska randiga stjärtfjädrarna hos 

vissa vuxna honor. Denna mutation nedärvs könsbundet och recessivt. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

  Lutino hona  

 

 



Cinnamon 

Cinnamon kallas ofta för isabell i Europa och är en könsbunden mutation som även den 

påverkar den grå färgen. Det bruna i fjäderdräkten som vanligtvis omvandlas till grått 

hindras från att göra detta och därför får fåglarna en brun ton över kroppen. Fåglarna 

varierar i nyans men de flesta ser ljusare ut än normalt och även näbb och fötter blir ljusare 

än hos vanliga grå. Ögonen är bruna och hanarna utvecklar gul ansiktsmask som vanligt då 

de blir könsmogna. Fåglar med denna mutation kan blekna i fjäderdräkten då de utsätts för 

direkt solsken. 

 

 

 

                                              

 

   

   

                                     Cinnamon hona               Cinnamon hane 

Fallow 

En fallow är en mycket ljus fågel med röda ögon och ljusa rosa fötter. Fågelns nyans kan 

variera från att likna en lutino till att ha en ljus chokladliknande ton. Ögonen är oftast mer 

intensivt röda än hos lutinon och kan se rosa ut. Till skillnad från hos många andra 

mutationer är honan ofta vackrare än hanen då honorna brukar få ljusare nyanser och 

hanarna dessutom mörknar i nyans då de blir äldre. Både honor och hanar har gul 

ansiktsmask och fallow är en recessiv mutation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fallow 



Recessiv silver 

Även den recessiva silvermutationen påverkar pigmentet i den grå fjäderdräkten och gör att 

fågeln får en ljusare grå eller brun ton. Till skillnad från fallow kan man säga att det grå får 

en kall och silverlik nyans och de blir oftast inte lika ljusa som fallow. Fallow ger en varmare 

ton. Ytterligare en skillnad är att det bara är hanarna som utvecklar gul ansiktsmask och 

ofta är ljusare än honorna, även om de mörknar när de blir äldre. En recessiv silver har alltid 

röda ögon. Som namnet antyder nedärvs mutationen recessivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recessiv silver hona 

Dominant silver 

En dominant silver liknar en recessiv silver med den stora skillnaden att fågeln alltid har 

mörka ögon. Annars har den samma kalla ljusa ton som också kan variera i nyans. Näbb och 

fötter blir däremot mörka, nästan svarta. Fåglarna blir ljusare med åldern och detta gäller 

speciellt hanarna. Karakteristiskt för dominant silver är att fåglarna ofta har ett mörkare 

parti i nacken bakom tofsen, det ser ut som de har en huva. Fjädrarna är ofta ljusare i 

mitten och mörknar längst ut kring kanterna som nästan kan se svarta ut. Genetiskt skiljer 

sig denna mutation då den nedärvs dominant och kan ärvas i enkla eller dubbla faktorer. En 

fågel med dubbla faktorer blir betydligt ljusare än en fågel med enkel faktor. Dubbla 

faktorer får ungarna om man korsar två silver med varandra. Ungen får då en faktor från 

vardera förälder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       Dominant silver. Till höger i kombination med whiteface. 

Emerald 

Denna mutation kallas också oliv och liknar dominant silver till stor del men med ljusare 

fåglar. Den är också svår att beskriva då fåglarna ser något olivgröna ut. Nymfkakaduor 

saknar de pigment som framkallar den gröna färgen så denna effekt beror på att de grå och 

gula pigmenten skapar en illusion av grönt. Denna effekt kan också variera i nyans från 

olivgrönt till gult. Till skillnad från hos dominant silver saknas de mörkare kanterna på 

fjädrarna och emerald är en recessiv mutation. Det är än så länge en relativt sällsynt 

mutation och förekommer inte i Sverige vad jag känner till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Emerald hane 



 

Mutationer med avvikande mönster 

Pied 

Pied (Brokig på svenska) är en recessiv mutation som påverkar det mörka pigmentet hos 

fågeln. På vissa ställen i fjäderdräkten saknas alltså det grå och detta skapar slumpmässiga 

mönster eller fläckar av vitt eller gult. Ingen brokig fågel är den andra lik och hur stor 

avsaknad av pigment (mer eller mindre brokig) som förekommer skiljer också mellan 

individer. Det är förekomsten av gula eller vita områden som klassificerar de brokiga i olika 

kategorier. En fågel som har upp till 25% av fjäderdräkten gul/vit kallas för ”light pied”. Det 

räcker dock med att en enda ving- eller stjärtfjäder är helt brokig för att fågeln ska räknas 

som light pied. En fågel som är gul/vit på mer än 25% av kroppen kallas för ”heavy pied”. En 

del av dessa fåglar har endast ett fåtal grå fjädrar. En fågel som är helt gul/vit och inte har 

en enda grå fjäder kallas ”clear pied”. Det är lätt att förväxla en clear pied med en lutino då 

fjäderdräkten kan se likadan ut, men gemensamt för alla brokiga fåglar är att de alltid har 

mörka ögon. Därutöver har alla brokiga gul tofs och ljusare/brokiga fötter med vita klor. 

Hos brokiga fåglar går det inte att se skillnad på honor och hanar och det är därför bäst att 

DNA-testa om man vill vara säker på kön. 

              

 

Light pied       Heavy pied  Clear pied 

 

 

 



Pearl  

Mutationen kallas pärl på svenska, nedärvs könsbundet och påverkar varje enskild fjäder 

genom att reducera den grå färgen endast på delar av fjädern. Detta skapar ett prickigt eller 

pärl-liknande mönster över hela kroppen. Reduceringen av grått på fjädrarna släpper fram 

de gula och vita färgerna och dessa nyanser varierar mellan individer, liksom antalet 

pärlfärgade fjädrar. Alla pärl har delvis gul ansiktsmask och tofs, bruna ögon samt gula 

stjärtfjädrar. Till skillnad från hos brokiga fåglar har de gula stjärtfjädrarna alltid en mörk 

spole och är något mönstrade. Det speciella med mutationen pärl är att vuxna hanar 

”tappar” sina pärlor när de blir könsmogna. Från första ruggningen vid ca 6-12 månaders 

ålder och under alla kommande ruggningar byts de pärlfärgade fjädrarna succesivt ut mot 

helgrå. Hos en del hanar kan man se små spår av att de varit pärlfärgade (så kallade 

skuggpärlor) och hos andra försvinner det helt. Hos ungfåglar kan man alltså inte se någon 

skillnad mellan könen medan alla vuxna fåglar som har kvar sitt mönster är honor. 

      

 Pärl honor 

 

 

 

 

 

 

 



Mutationer som påverkar ansiktet 

Whiteface 

Denna mutation reducerar fullständigt det pigment som ger de gula och orange färgerna 

och är en recessiv mutation. Detta resulterar i att dessa fåglar saknar de orange 

kindfläckarna. Hanarna utvecklar en helt vit ansiktsmask(därav namnet) och honorna får 

vita ränder på stjärtfjädrarna i stället för gula. Precis som hos vanliga grå går det att skilja på 

honor och hanar när fåglarna är könsmogna. En fågel som är whiteface i kombination med 

brokigt blir alltså endast vit och grå. Mutationen heter vithuvad på svenska. 

             Whiteface hane  Whiteface hona                Whiteface pearl-pied 

Pastelface 

Pastelface påverkar kindfläckarna så att dessa blir ljusare och får en blek pastellgul nyans. 

Ansiktsmasken hos hanarna blir också mer pastellgula än hos fåglar som saknar genen. 

Övriga gula partier i fågelns fjäderdräkt(tex hos en brokig fågel) blir också något blekare än 

normalt. Pastelface är en recessiv mutation men är co-dominant över whiteface. 

Mutationen är mycket ovanlig i Sverige och saknar svenskt namn. 

           Pastelface hane och hona 



Creamface 

Creamface är en ovanlig mutation som påverkar både det gula och orangea och bleker 

därför både ansiktsmask och kindfläckar, men inte helt och hållet. Det ser ut ungefär som 

en blandning av whiteface och pastelface. Även tofsen påverkas och blir blekare gul än 

normalt. Det är en recessiv mutation men den är co-dominant över whiteface. 

 

 

 

 

 

 

 

Creamface 

Dominant Yellowcheek 

Denna mutation påverkar endast kindfläckarna och gör de gula istället för orangea. I övrigt 

ser fågeln ut som vanligt och man skiljer lätt vuxna honor och hanar från varandra. Det 

unika för denna mutation är att den nedärvs dominant och det räcker då att den ena 

föräldern är yellowcheek för att man ska kunna få avkommor med samma mutation. 

Sex-linked Yellowcheek 

Andra varianten av yellowcheek ser visuellt likadan ut men nedärvs könsbundet och 

recessivt. Man måste alltså känna till fågelns genotyp för att kunna avgöra om en 

yellowcheek är dominant eller sex-linked. Sex-linked yellowcheek är något vanligare än den 

dominanta mutationen. Mutationerna kallas gulkindad på svenska. 

 

 

                       

 

 

 

 

   Yellowcheek                       Yellowcheek lutino 



Goldcheek 

Detta är ännu en ovanlig mutation som påverkar kindfläckarna. Visuellt liknar mutationen 

yellowcheek med den lilla skillnaden att kindfläckarna får en guldfärgad ton. Det är en 

recessiv mutation men den är co-dominant över whiteface. Mutationen saknar svenskt 

namn och förekommer inte i Sverige vad jag känner till. 

                Goldcheek hane                         Goldcheek hona 

 

 

Hur de olika mutationerna nedärvs och hur man får fram fåglar med olika mutationer är 

inte helt enkelt att förklara och är ämne för ytterligare en artikel. Jag gör en kort 

sammanfattning med de mutationer som är vanligast i Sverige. Först behöver man dela upp 

mutationerna i grupper beroende på hur de nedärvs genetiskt: 

Dominant eller co-dominant Recessiva mutationer Könsbundna mutationer 
Grå (viltfärg) Brokig Lutino 

Pastelface Whiteface Cinnamon 
Creamface Fallow Pearl 

Yellowcheek (dom) Recessiv silver Yellowcheek (könsb) 
Goldcheek Emerald  

Dominant silver   

 

 

 

 

 



Så vad blir det då om man korsar fåglar med olika mutationer? Här är några exempel: 

 

Kombinationer av recessiva mutationer: 

Hanens genotyp Honans genotyp Avkomma 

Grå Valfri recessiv 100% Grå split recessiv 

 

Hanens genotyp Honans genotyp Avkomma 

Valfri recessiv Grå 100% Grå split recessiv 

 

De recessiva mutationerna kräver att genen finns hos båda föräldrarna för att den ska slå 

igenom visuellt. Korsar man tex en brokig eller vithuvad fågel med en grå, så blir alla ungar 

visuellt grå. Däremot blir alla ungarna bärare av den mutationen, alltså splitfåglar. 

Hanens genotyp Honans genotyp Avkomma 

Grå split brokig Brokig 
50% Brokig 

50% Grå split brokig 

 

Hanens genotyp Honans genotyp Avkomma 

Vithuvad Vithuvad 100% Vithuvad 
 

Hanens genotyp Honans genotyp Avkomma 

Grå split brokig Grå split brokig 
25% Grå 

50% Grå split brokig 
25% Brokig 

 

Kombinationer av könsbundna mutationer: 

Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Pärl Grå 100% Grå split pärl 100% Pärl 

 

Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Grå Pärl 100% Grå split pärl 100% Grå 

 

Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Grå split lutino Lutino 
50% Grå split lutino 

50% Lutino 
50% Grå 

50% Lutino 



Med de könsbundna mutationerna blir det alltså mer komplicerat. Honorna kan aldrig vara 

bärare av de könsbundna mutationerna utan genen slår alltid igenom visuellt hos den 

kvinnliga avkomman. Det finns alltså inga honor som är Grå split pärl eller Grå split lutino.  

Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Grå split lutino Grå 
50% Grå split lutino 

50% Grå 
50% Grå 

50% Lutino 

 

Några kombinationer efter fåglar med flera olika mutationer: 

Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Grå split 
(cinnamon & pärl) 

Cinnamon-pärl 

33,5% Grå split  
(cinnamon & pärl) 

33,5% Cinnamon-pärl 
16,5% Cinnamon split pärl 
16,5% Pärl split cinnamon 

33,5% Grå  
33,5% Cinnamon-pärl 

16,5% Cinnamon 
16,5% Pärl 

 

Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Cinnamon split pärl Cinnamon-pärl 
50% Cinnamon split pärl 

50% Cinnamon-pärl 
50% Cinnamon 

50% Cinnamon-pärl 
 

Hanens genotyp Honans genotyp Avkomma 

Vithuvad-brokig Grå split (vithuvad & brokig) 

25% Grå split (vithuvad & brokig) 
25% Vithuvad split brokig 
25% Brokig split vithuvad 

25% Vithuvad-brokig 

 

Hanens genotyp Honans genotyp Avkomma 

Vithuvad split brokig Vithuvad-brokig 
50% Vithuvad-brokig 

50% Vithuvad split brokig 

 

Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Brokig split pärl Pärl-brokig 
50% Pärl-brokig 

50% Brokig split pärl 
50% Pärl-brokig 

50% Brokig 

 

 

 

 



Hanens genotyp Honans genotyp Manlig avkomma Kvinnlig avkomma 

Vithuvad-brokig 
split pärl 

Vithuvad-pärl 

50% Vithuvad-pärl 
split brokig 

50% Vithuvad split 
(pärl & brokig) 

50% Vithuvad-pärl split 
brokig 

50% Vithuvad split brokig 

 

För den som själv vill ta reda på hur det blir då man korsar olika fåglar rekommenderar jag 

följande kalkylator på internet: 

http://www.gencalc.com/ 

Tänk på att alla resultat bygger på den statistiska sannolikheten för olika genkombinationer 

och i verkligheten får man ofta annorlunda resultat! Många fåglar bär dessutom på gener 

man inte känner till, och det visar sig då och då när man provar att häcka dom. 

 

 

 

Susanne Ohlén, Göteborgs Fågelförening 

www.papegojrummet.se 

2017-12-15 

http://www.gencalc.com/

