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Foto-
materiaal

De foto’s in deze presentatie zijn 
afkomstig van kwekers en tentoonstellers
van de zwartgrijs vleugel kleurkanaries, 
Door Peters, Antoon Tijhuis, Jacco 
Koopman, van de blog van Frans Begijn 
en uit mijn eigen zwart grijsvleugel 
bestand.



De 
grijsvleugelfactor

De factor grijsvleugel wordt gekenmerkt door een 
superverdunning van de middenpartij van de veer, het 
verdringt de zwartgrijze eumelanine naar de toppen 
van de veer. 
Duidelijke opbleking vind plaats in de vleugels en de 
staart in het midden van de veer en vertoont aan de 
top een grijszwarte tint aansluitend op het parelgrijs. 
De donkergrijze toppen van de vleugelpennen (rand 
van maximaal 5 mm) zullen groter zijn dan die van de 
staartpennen. 
De veren op kop, nek en rug vertonen parelgrijze 
halve maantjes met aan de toppen een licht, 
korrelvormig, donkergrijs. We noemen dit 
hamerslageffect.
De poten, nagels en snavel moeten één-kleurig en zo 
donker mogelijk zijn.



De Grijsvleugel

• De grijsvleugel ziet er qua pigment als volgt 
uit.

• Gereduceerd eumelanine.
• Tekening van de halve maantjes zijn 

parelgrijs van tint over de gehele mantel.   
Hamerslag.

• Vleugel- en staartpennen hebben een iets 
donkerder grijze tint dan het rug patroon.

• Geen zichtbaar phaeomelanine.
• Snavel, nagels en poten zwart.



Studie rugtekening 
grijsvleugel

De zwart grijsvleugel wordt gekenmerkt 
door een super verdunning van de 
middenpartij van de veer en verdringt de 
zwartgrijze eumelanine naar de toppen 
van de veer. 
De veren vertonen parelgrijze 
halve maantjes met aan de toppen 
een licht, korrelvormig, donkergrijs.
(hamerslageffect)



Vervolg studie
rugtekening 
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Rugstudie 
Grijsvleugel



Rugtekening eigen 
kweek 2016



Rugtekening grijsvleugel 
eigen kweek jongen 
2017 van 6 weken oud



Eigen kweek 2016 in het wit



VERSCHILLEN in RUGTEKENING



Vleugelpentekening



Vleugelpen

tekening



ZwartGrijsvleugel 
geel mozaïek 
gedetailleerd



Vervolg 
vorige dia



De 
staartpentekening



Vervolg
staartpentekening



4 verschillen
uit 1 nest

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioz5ec6vnKAhWqE5oKHSNZCT4QjRwIBw&url=http://kanarioloog.skyrock.com/3242850978-De-Zwart-Grijsvleugel-Thesis-opleiding-keurmeester-kleurkanaries-A-N-B.html&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNGz9oTRHl3yPX7dXRjvrUOiqfazoA&ust=1455627418762850


Grijsvleugels in het rood



Grijsvleugels met schimmel
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SCHIMMEL 
VERSCHIJNINGSVORM
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INTENSIEVE 
VERSCHIJNINGSVORM



Zwartgrijsvleugel 
dominant wit

• Gereduceerde 
eumelanine.
• Tekening van de halve 
maantjes zijn parelgrijs van 
tint over de gehele mantel. 
Slag- en staartpennen 
hebben een iets donkerder 
grijze tint dan het 
rugpatroon  Geen zichtbare 
phaeomelanine  
• Snavel, poten en nagels 
zwart 



Grijsvleugel 
in het 
mozaïek
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De 
jeugd aan 
het ontbijt



FOUTEN 
GRIJSVLEUGEL

• Onregelmatige, groffe, slecht verdeelde, weinig ontwikkelde en 
onduidelijke rug hamerslag tekening. 

• Vogels bezitten klassieke bestreping of resten hiervan (= 
grijsvleugeltype). 

• Vleugel- en staartpennen te weinig met grijs omzoomd. 
• Grote pennen te weinig opgebleekt. 
• Toppen van de pennen te licht. 
• Geheel of gedeeltelijk te bruin verenkleed. (voornamelijk in het 

wit)
• Onzuivere grondkleur. Contouren te licht. 
• Bij intensieven nog schimmelsporen. 
• Bij schimmels te zware of niet regelmatig verdeelde schimmel. 
• Opgebleekte flanken. 
• Hoorndelen te licht, niet overeenstemmend, niet harmonisch 

met het geheel.”



GRIJSVLEUGEL MOZAIEK



Grijsvleugeltekening 
in Duitse kuif



Afbeeldingen van Bruin Grijsvleugel



TOT SLOT

EEN NESTJE 
ZWARTGRIJSVLEUGEL
S EIGEN KWEEK 2017



Een Grijsvleugel uit 
Bruinpastelgeelintensief 

x ZwartGrijsvleugel 
geelschimmel
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