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De mozaïek kanarie
In dit artikel schenken we aandacht aan de mozaïekkanarie in al zijn facetten van de
uiterlijke verschijning.
De mozaïek kanarie is een kleurkanarie met een tekening patroon die iets van elkaar
verschillen en in 2 types bij zowel de lipochroom kanaries als ook de gepigmenteerde
kanaries zoals ze op het vraagprogramma van de NBvV voorkomen.
Zoals gezegd hebben we 2 types die als volgt zijn getekend:
Mozaïek Type 1 pop
Koptekening: Deze bestaat uit een smalle en heldere ooglijn, goed gekleurd, fijn getekend
en goed zichtbaar in het verlengde van het oog liggend.
Schoudertekening: Goed gemarkeerd en goed begrensd. Het lipochroom moet intens zijn,
iets afnemend in de vleugeldekveren en niet te ver uitlopen. De vleugelpennen moeten zo
wit mogelijk zijn.
Borsttekening: De borst moet een klein maar duidelijk zichtbare kleur vertonen, die in geen
geval mag doorlopen naar de keel, de flanken of de onderbuik.
Stuittekening: moet intens gekleurd en goed begrensd zijn. Een lichte kleuring in de
staartbasis wordt getolereerd.
Buiten de tekening moeten de overige veervelden helder wit zijn, zodat de tekening
contrastrijk tot uiting komt.
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Mozaïek Type 2 Man
Koptekening: Het masker van een intense lipochroom - kleur moet goed begrensd zijn.
De ogen moeten binnen het masker liggen, dat gelijkt op dit van de putter.
Schoudertekening: Goed gemarkeerd en goed begrensd. Het lipochroom moet intens zijn
en de vleugeldekveren moeten volledig gekleurd zijn. De vleugelpennen moeten zo wit
mogelijk zijn.
Borsttekening: De borst moet een goed gekleurd veld vertonen, goed gescheiden van het
masker en de flanken.
Stuittekening: moet intens gekleurd en goed begrensd zijn. Een lichte kleuring in de
staartbasis wordt getolereerd.
De onderbuik moet erg wit zijn. Rug: Lichte zweem van lipochroom wordt getolereerd.
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Het ideaalbeeld van de type-2 en type- 1

Hieronder ziet u twee geelmozaieken types 2 met perfecte maskers. Mooi diep geel van
kleur en goed afgelijnd. Contrastrijk.
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De vogels hieronder zijn geen TT vogels, het zijn poppen die in bezit zijn van
maskervorming. Deze poppen met beiden een halve maskertekening zijn uitermate geschikt
voor de kweek voor de type-2.

Hieronder twee mooi afgelijnde maskers met verschillende kleurdieptes van het rood
lipochroom. Links een koptekening van een type-2 die veel dieper rood moet zijn in het
masker, zoals op de rechter foto te zien is. U ziet meteen het verschil in contrast.
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De oogtekening van onderstaande type-1 zitten mooi achter het oog. Belangrijk is dat de
tekening niet naar de snavel door loopt.

Ook gemelaniseerde mozaïeken kunnen een mooie contrastrijke maskers laten zien.

De schoudertekening van een mozaïek bevind zich voornamelijk op de schouderdekveren.
De goed doorgekleurde veren mogen niet doorlopen in de pennen.

Pagina 6 van 12

Pagina 7 van 12

Pagina 8 van 12

Borsttekening beide types
Borsttekening van een type-1 moet een duidelijk klein doorschijnend rood of geel vlekje zijn.
Borsttekening van een type-2 is ruimer dan borsttekening van type-1 en moet fel geel of
rood doorschijnend zijn. Er moet een goede begrenzing zijn met de flanken en de hals.
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Contrast.
Wat betekent contrast in de praktijk; contrast is het verschil tussen tegenstellingen.
Bijvoorbeeld de mozaïektekening van de kleurkanarie tussen het licht (wit) en het donker
(geel of rood) dus tussen twee kleuren op een kleurkanarie.
Een hoog (veel) contrast duidt op een groot verschil, zwart en wit, dag en nacht.
Een laag (weinig) contrast duidt op weinig verschil: zoals grijs-tinten onderling bijvoorbeeld.
Het contrast van de mozaïek tekening hangt van diverse factoren af, zoals:
• Een tekening die op alle onderdelen goed geplaatst is;
• De kleurdiepte (het geel of rood) van het lipochroom;
• De mate van intensiviteit van het lipochroom;
• De helderheid van het melanine en de tussenliggende zones;
• De mate van phaeomelanine bezit;
• De lengte van de bevedering.
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Tot slot:
De mozaïek getekende kleurkanarie is een prachtige kanarie die ruim in ons
vraagprogramma vertegenwoordigd is.
In zowel lipochroom als ook in gemelaniseerde variaties.
De kwaliteit van de mozaïeken is door de jaren heen sterk verbeterd ook mede door
specialisten die zich in een club hebben verenigd.
Dit artikel is geschreven door Riekus de Haan, ondersteund met foto’s afkomstig van het
internet.
De schrijver wenst u veel succes met de kweek van de mozaïek kanarie.
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