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              De Opaalfactor in de kleurkanarie 

                    
Door Riekus de Haan 

MUTATIE OPAAL  

De werking van de opaalfactor concentreert zich de eumelanine onder in de veer, die, samen 
met het optisch effect, een grijs-blauwachtig effect aan de vogels geeft, vooral bij zwartopalen en 
agaatopalen. De onderzijde van de vleugel en staartpennen is donkerder dan de bovenzijde. Bij 
de bruinopalen en isabelopalen is dat effect minder zichtbaar. 

Opalen in het bezit van de roodfactor is het advies om geen opkleuring van het rood in het nest 
plaats te laten vinden, om de opaaltint beter uit te laten komen: dus geen zichtbaar rood 
lipochroom in de grote pennen.    

We kennen in alle 4 de pigmentgroepen opaalfactorige vogels. De zwartopaal, Bruinopaal, 
Agaatopaal en de Isabelopaal. Ze komen voor in de lipochroomtinten Rood, Geel en Wit en in het 
mozaiek. 

 

ZWARTOPAAL  
  
De zwarte eumelanine is maximaal aanwezig. De bestreping is zwartgrijs op een grijsblauwe 
ondergrond. Het bestrepingspatroon is gelijk aan dat van de klassieke Zwarte. De poten, nagel 
en snavel moeten zwart zijn. 
 
Fouten: 
 Bestreping gereduceerd of bestreping vaag en/of onderbroken. 
 Vermindering van het grijs-blauwige effect. 
 Aanwezigheid van phaeomelanine. 
 Snavel, poten en nagels minder zwart. 
 Geringe aanwezigheid van dépigmentatie aan het einde van de veren. 
 Verdwijnen van de donkerdere onderkant in de staart-en slagpennen. 
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 Bestreping vaag of onderbroken 
 Duidelijke aanwezigheid van phaeomelanine 
 Afwezigheid van het blauwgrijze effect 
 Vogel neigt naar agaat opaal 
 Snavel, poten en nagels te licht 

 

     
                 Zwartopaalroodmozaiek type-1                               Zwartopaalgeelintensief 

 
                                               Zwartopaalroodmozaiek type-2 en type-1 
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                                       Een stam zwartroodivoormozaieken type-2 

 
 

BRUINOPAAL  
 
Beschrijving BRUIN OPAAL : De oxydatie van het bruine melanine geeft een grijsbruine 
bestreping op een ietwat helderdere gemelaniseerde grondkleur. Bestreping gelijk aan die van de 
klassieke bruine maar iets minder breed met een bruingrijze tint op een licht gemelaniseerde 
ondergrond. Snavel, poten en nagels bruinachtig 
 
Mozaiek 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. 
Stuittekening: moet intens gekleurd en goed begrensd zijn. Een lichte kleuring in de staartbasis 
wordt getolereerd. Borsttekening: De borst moet een duidelijk zichtbare kleur vertonen, die in 
geen geval mag doorlopen naar de keel, de flanken of de onderbuik. 
 
Mozaiek 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. 
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Stuittekening: moet intens gekleurd en goed begrensd zijn. Een lichte kleuring in de staartbasis 
wordt getolereerd. Borsttekening: De borst moet een goed gekleurd veld vertonen, goed 
gescheiden van het masker en de flanken. 
De onderbuik moet erg wit zijn. Rug: Lichte zweem van lipochroom wordt getolereerd. 
 
Fouten: 
 Nauwelijks waarneembare bestreping. 
 Gebrek aan bruingrijze tint, kenmerkend voor deze mutatie. 
 Geringe aanwezigheid van melanine verlies aan het einde van de veren. 
 Verdwijnen van de donkerdere onderkant in de staart- en slagpennen. 
 Slechte bruine tint. 
 Bestreping afwezig of te miniem met een gebrek aan de bruingrijze tint. 

 

 
                                                       Bruinopaal wit verschillend in pigmentatie 

 

 
                                    Bruinopaalgeelmozaieken type-1 en type-2 
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                                           Bruinopaalwit (vol pigment) 

Het pigment van bruinopaalmozaieken moet een bruingrijze tint laten zien. 

 

 
                                Bruinopaalwit en Bruinopaalgeelmozaiek type-1 



Pagina 6 van 11 
 

 

AGAATOPAAL  

Bij de Agaatopaal wordt door een reductie van de zwarte eumelanine de bestreping 
grijsblauw op een blauwgrijs achtige ondergrond. De poten zijn vleeskleurig, nagels en 
snavel zijn hoornkleurig van kleur.  

De opaal factor : Voor de opaal factor is indertijd het symbool so gekozen, hetgeen 
"structuur opaal" betekent. Onderzoek heeft uitgewezen dat de opaalfactor een 
morfologisch verandering van de melanocyten teweegbrengt, d.w.z. dat 
opaalmelanocyten geen dendrieten hebben waarmee ze het pigment in de bevedering 
afzetten. 

In sommige gevallen worden zelfs gehele melanocyten in de veerschachten 
opgenomen vanwege dit defect. 

Het is dus primair een structurele verandering van de melanocyten zelf en niet zo zeer 
van de bevedering. 

Omdat er bij de opaal een abnormale pigmentafzetting aan de onderkant, dus aan de 
ental zijde van de veren plaatsvindt, ontstaat een blauwgrijs opaalachtig effect en de 
naam opaal is dan ook goed gekozen. Het basissymbool zou dan ook eenvoudigweg 
veranderd kunnen worden in op naar het Engelse opal met het allelische symbool ox 
als bovenschrift voor het onyxallel omdat ook het op locus een tweede mutatie heeft 
opgeleverd die tezamen met opaal een multiple allele serie vormt, zo is uit 
proefparingen gebleken. (ref.MUTAVI Research & Advies Groep) 

 

De mutatie OPAAL werkt de ontwikkeling van de beide melanines tegen en 
concentreert de eumelanine onder in de veer, die, tezamen met het optisch effect, een 
grijs-blauwachtig effect aan de vogels geeft, vooral bij de zwarten en de agaten. De 
onderzijde van de slag- en staartpennen is donkerder dan de bovenzijde. 

Fouten: 

 Geringe aanwezigheid van melanine verlies aan het 
 einde van de veren. 
 Verwijnen van de donkerdere onderkant in de staart- 
 en slagpennen. 
 Niet herkenbaar als agaat opaal, 
 Bruinachtige tint die neigt naar die van bruin opaal. 
 Lange en veel te harde bestreping, die neigt naar 
 zwart opaal. 
 Snavel, poten en nagels vertonen sporen van 
 melanisatie. 
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                                 Agaatopaalwit  en Agaatopaalroodschimmel 

 

                

                                                            Agaatopaalgeelintensief 

 

 

 



Pagina 8 van 11 
 

 

       

                                                        Agaatopaalroodmozaieken type-2  

 

 

 

                                                                  Agaatopaalroodmozaiek type-1 
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                                                    Agaatopaalgeelmozaiek type-1 en type-2                                             

 

 

Rugstudie van de Agaatopaal 

 
                             Agaatopaalwit ( prachtige rugbestreping en toch optisch enig verschil)  
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ISABELOPAAL  

De opaalfactor vermindert bij de Isabel sterk de melanine en de bestreping is 
zichtbaar.  De bestreping is heel zacht van tint die grijsachtig van kleur is. De vleugel- 
en staartpennen zijn iets meer gemelaniseerd en vertonen een parelkleurige tint. Een 
Isabelopaal mag geen bruin phaeomelanine laten zien. De uitmonstering moet licht 
parelgrijs zijn.  De ogen zijn roder dan bij een klassieke Isabel.  Snavel en nagels zijn 
hoornkleuring, poten zijn vleeskleuring. 

Fouten: 
 Lichte aanwezigheid van phaeomelanine. 
 Voldoende duidelijk om de juiste kleurslag te bepalen. 
 Onherkenbaar als kleurslag. 
 Bruine tint in de volledige bevedering van de vogel. 
 De nagels , poten en snavel zijn niet vleeskleurig. 

 
 
                                                              

 
 
                                         Isabelopaalwit en Isabelopaalgeelivoorschimmel 
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Verschillend in pigment; links een Isabelopaal van 2016, rechts met duidelijke bestreping van 2019 
 

    
 
 
                    Hier onder een jonge Isabelopaal in het geel mozaïek  vlak voor de jeugdrui 
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