
De Topaas
Een presentatie over de Topaas kleurkanarie in 

al zijn verschijningsvormen.

Gemaakt door Riekus de Haan



Tijdspad van 
het ontstaan 

van de 
mutaties



Algemeen

De TOPAAS kenmerkt zich door de wijziging van de intensiteit van het eumelanine.

Deze is geconcentreerd rond de schacht van de veren en laat zo grote lichte contouren 
verschijnen in de pennen en de vleugeldekveren.
De schacht is niet gepigmenteerd. 

Opmerking : De aanwezigheid van de optische factor zorgt, zeker bij de mozaïeken, voor 
een beter contrast van de bestreping.



Standaard 
Zwarttopaas

De bestreping is lang, breed en in lijn liggend, benadert de zwarte kleur (chocolade-zwarte tint). 

De afwezigheid van phaeomelanine zorgt voor een goed contrast op een gemelaniseerde 
ondergrond en voor lichte omzomingen in de vleugel- en staartpennen en in de vleugeldekveren.  

De schachten zijn helderder dan bij de klassieke  

Duidelijke flankbestreping. 

De poten, nagels en snavel zijn licht gemelaniseerd. 

De ogen zijn donker. 

De vleugel- en staartpennen zijn flink omzoomd. 



Rugstudie 
zwarttopaas



Standaard 
Bruintopaas

De bestreping is lang, breed, in lijn liggend 
en is bruin van kleur op een gereduceerde 
bruine ondergrond die zorgt voor een 
goed contrast. 
De slag- en staartpennen hebben een 
brede heldere omzoming. 
Lichte schachten. 
Duidelijke flankbestreping. 
De snavel, poten en nagels zijn 
vleeskleurig. 
De ogen zijn donkerrood. 



Bruintopaas



Standaard 
Agaattopaas

De zeer donker - grijsbruine, tegen het zwart aanleunende (sepia) bestreping is fijn en kort zoals bij de klassieke agaat ligt op 
een zeer lichte ondergrond, zonder phaeo - melanine. 

De lichte omzoming is duidelijk zichtbaar in de pennen en vleugeldekveren. 

Duidelijke flankbestreping. 

Poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig. 

Veerschachten zijn kleurloos. 

De Ogen zijn donker.

Opmerking: Bij de mozaïeken zorgt de optische factor voor een parelgrijze omzoming van de vleugel- en staartpennen en van 
de vleugeldekveren en voor een parelgrijze grondkleur tussen de bestreping



De AgaatTopaas
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Verschillen
tussen 
klassiek en 
topaas



Een 
kampioen uit 
de stal van 
Carlos Moia

http://www.vogelmarkt.net/add_detail.asp?ber_id=824029&rub=1


In het 
mozaiek
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Rugstudie Agaattopaas
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Kopstudie 
Agaattopaas



Studie 
vleugel-
staartpennen
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In bezit van 
roodfactor



Agaattopaas Roodintensieven



Miraculeuze 
Metamorfose 
van de Zwart 

Topaas 



4 dagen oud



7 dagen oud



10 dagen 
oud



14 dagen oud



18 dagen oud



De jongen
op stok 6 
weken oud



Standaard 
Isabeltopaas

De eumelanine bestreping is gelijk aan die van een klassieke 
Isabel, maar dan in een sterk gereduceerd hazelnootbruin. 

De afwezigheid van phaeomelanine zorgt voor een contrast met 
de duidelijke kleurloze en goed gemarkeerde omzomingen van 
de veren, vleugel- en staartpennen. 

Kleurloze schachten.  

De poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig. 

De ogen zijn roodachtig. 



Isabeltopaas
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