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In deze presentatie 
wordt de Eumo in al 

haar erkende 
verschijningsvormen 

uitgelicht.



MUTATIE 
EUMO 

De eumofactor kenmerkt zich door een 
reductie van de zwarte eumelanine (bij de 
zwart- en agaatserie) en bruine eumelanine 
(bij de bruin- en isabelserie). 
De bestreping van de Eumo is identiek aan 
de klassieken zij het iets minder breed. 
Geen zichtbare phaeomelanine. 
Hierdoor wordt de grondkleur (geel, rood en 
wit) meer uitgesproken. 
De ogen zijn rood. 



De Eumo



Werking 
Eumofactor

De werking van de eumofactor belet het optreden van 
bruine phaeomelanine en reduceert lichtjes de 
eumelanine waardoor de ogen rood gekleurd zijn. 

De geconcentreerde ligging van de eumelanine rond de 
schacht van de veren is minder geconcentreerd dan bij de 
topaasmutant. Ook de buitenzijde is kleurloos door 
afwezigheid van bruin-phaeo. 

Centraal gelegen eumelanine en een héldere omzoming.
De schacht van de veren is bij voorkeur licht 
gepigmenteerd, duidelijk zichtbaar in de vleugelpennen 
en staartpennen. 
De schacht van de vleugeldekveren kan zelfs soms geheel 
kleurloos zijn. 



ZWARTEUMO 

De gereduceerde zwarte eumelanine is antraciet van tint. 

Er is geen phaeomelanine aanwezig.  

De rug en de flanken vertonen een antracietkleurige bestreping, 
het bestrepingspatroon is lang, breed en in lijn liggend. 

De poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig.  

De grondkleur is licht gemelaniseerd.  

De ogen zijn donkerrood. 



Zwarteumo



De Zwarteumo in gradaties



STANDAARD   
ZWARTEUMO 

De gereduceerde zwarte eumelanine is antraciet van tint. 

Er is geen phaeomelanine aanwezig.  

De rug en de flanken vertonen een antracietkleurige bestreping, 
het bestrepingspatroon is lang, breed en in lijn liggend. 

De poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig.  

De grondkleur is licht gemelaniseerd.  

De ogen zijn donkerrood. 



BRUINEUMO 

De bruine eumelanine is gereduceerd.

Er is geen phaeomelanine aanwezig. 

De rug en de flanken tonen een donkerbruine 
bestreping. 

Het bestrepingspatroon is lang, breed en in lijn 
liggend. 

De grondkleur is goed zichtbaar en lichtbeige. 

De poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig. 

Ogen zijn donkerrood maar wel als rood 
herkenbaar. 



BRUINEUMO



STANDAARD 
BRUINEUMO

De bruine eumelanine is gereduceerd. 

Er is geen phaeomelanine aanwezig. 

De rug en de flanken tonen een donkerbruine 
bestreping. 

Het bestrepingspatroon is lang, breed en in lijn 
liggend. 

De grondkleur is goed zichtbaar en lichtbeige. 

De poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig.  

Ogen zijn donkerrood maar wel als rood 
herkenbaar. 



Bruineumo-geelintensief



BRUINEUMOWIT



Bruineumo-geelintensief



Bruineumo-witdominant



AGAATEUMO 

De gereduceerde zwarte eumelanine wordt 
grijs. 

Er is geen phaeomelanine aanwezig. 

De rug en de flanken hebben grijze bestreping 
die zeer fijn is, zeer kort en onderbroken. 

De grondkleur is licht gemelaniseerd met een 
maximum aan contrast. 

De poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig. 

Ogen zijn rood. 



Agaateumo



STANDAARD 
AGAATEUMO

De gereduceerde zwarte eumelanine wordt 
grijs. 

Er is geen phaeomelanine aanwezig. 

De rug en de flanken hebben grijze bestreping 
die zeer fijn is, zeer kort en onderbroken. 

De grondkleur is licht gemelaniseerd met een 
maximum aan contrast. 

De poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig. 

Ogen zijn rood. 



Agaateumo 
wit dominant 
en recessief



Agaateumo dominant wit



Agaateumogeelmozaiek type-1 en type-2





Eumo’s herkennen in het nest.



Eumo,s en splitten in het nest.



Herkent 
u de Eumo ?



Agaatwit/split eumo       
Agaateumo wit



Paring Agaat split eumo wit x  Agaateumo wit

Links Man agaateumowitrec. 

Rechts Pop agaateumowitrec.

uit paring agaateumowitrec. x 
agaatwitrec. split eumo.



Agaateumowit 
kweekpoppen



Een kweekkoppel 
Agaatwit split 

eumo x 
Agaateumowit



ISABELEUMO 

Door te weinig ervaring met deze kleurslag kan hiervoor nog geen    standaard opgemaakt worden. 



Agaateumo-
geelmozaiek Split 

Recessief (azul) Pop 

Leucisme



Het 
ontstaan van 

Leucisme

Leucisme is een afwijking welke leidt tot een verminderde 
pigmentatie. Leucisme lijkt op albinisme en wordt daar soms 
mee verward. Leucisme is een melaninemutatie. Bij leucistisch 
wit wordt er wel normaal melanine pigment aangemaakt in de 
vogel, echter vindt er een storing plaats in de overdracht van de 
melaninepigmenten naar de veercellen. Bij leucisme wordt 
normaal melanine geproduceerd in de basiskleurcellen en deze 
basiskleurcellen veranderen ook gewoon in kleurcellen. Het 
komt echter niet tot het afzetten van melanine in de veercellen 
met als gevolg kleurloze (witte) veren. 
Dit verschijnsel kan zich op willekeurige plekken op het lichaam 
voordoen. Het kan zich beperken tot slechts enkele plaatsen 
maar over het gehele lichaam is ook mogelijk. De 
verschijningsvorm van leucistisch wit kan daarom zeer 
verschillend zijn van slechts enkele veren tot volledig wit. Een 
belangrijk kenmerk bij leucistisch wit is dat elke veer of gekleurd 
of wit is. Veren die half gekleurd en half wit zijn, komen bij deze 
verschijning (mutatie) niet voor. 
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