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Detail van de Zwart Grijsvleugel 

De grijsvleugel ziet er qua pigment en tekening als volgt uit. 
 De zwarte eumelanine is gereduceerd. 
 Tekening van de halve maantjes zijn parelgrijs van tint over de gehele mantel. We noemen 

dit hamerslag. 
 De tekening in de vleugel- en staartpennen zijn iets donkerder grijzer van tint dan het rug 

patroon. In de pentopjes bevind zich nog een kleine hoeveelheid zwartgrijze eumelanine. 
 Geen zichtbaar phaeomelanine. 
 Snavel, nagels en poten zwart. 

 

De zwart grijsvleugel kenmerkt zich 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)  
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Studie rugtekening zwart grijsvleugel 
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Rugtekening van jonge grijsvleugels van 4 weken oud 
 
 

       
 
 
Zodra de veerontwikkeling bij jonge grijsvleugels begint, ontstaat er na enkele weken een 
rugtekening  met een streepjes patroon zoals op bovenstaande foto’s te zien is. Tijdens de 
jeugdrui maakt dit streepjes patroon plaats voor een parelgrijze tekening van halve maantjes over 
de gehele mantel. We noemen dit hamerslag. 
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Vleugelpentekening 
 

 
 
 
De tekening in de vleugel- en staartpennen zijn iets donkerder grijzer van tint dan 
het rug patroon. In de pentopjes bevind zich nog een kleine hoeveelheid zwartgrijze 
eumelanine. 
De vogel op de linker foto heeft een te minimale vleugeltop tekening, de topjes 
moeten donkerder van tint. 
De vogel op de rechter foto heeft een mooie duidelijke vleugelpentekening. 
De vogel op de onderste foto heeft een zeer mooie vleugelpentekening 
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De vleugelpentekening van deze vogel is erg goed, de buitenste topjes wijken iets af 
t.o.v de rest. 
 

                                           
                              De vleugelpentekening van deze vogel is erg mooi.  
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Op bovenstaande foto een grijsvleugel geel mozaïek type-2 zonder een spoortje bruinbezit. 
De vleugelpennentoppen zijn mooi donker. De rugtekening kan nog wel meer gehamerd 
zijn. 
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De staartpentekening 

     
 
De staartpentekening van de vogels op bovenstaande foto’s is erg onregelmatig. In beide staarten 
zitten een of meer gemelaniseerde pennen en niet gemelaniseerde toppen  

 

             De staarttekening van deze vogels zijn goed en gelijkmatig getopt 
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Grijsvleugel in het mozaïek 

 

                                       
 

Deze zwartgrijsvleugel roodmozaiek type-1 bezit teveel bruine phaeomelanine in de 
rugtekening, maar ook in de vleugelpennen, waardoor het contrast van de 
grijsvleugeltekening in samenhang met het rood van de mozaiektekening van deze 
vogel aanzienlijk vermindert. 

                
 
Deze vogels laten een verschil in het masker zien, links een masker erg geknepen 
lang doorlopend achter de ogen. Geschikt voor de kweek van type’s 1. De rechter 
vogel laat een erg mooi masker zien. De schoudertekening van beide vogels is 
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correct voor type-2. Ook de gehamerde rugjes zien er goed uit. De vleugelpen 
topjes van de rechter vogel zijn onregelmatig. 
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Tekening onderdelen van het mozaïek patroon bij Grijsvleugels in het geel en rood. 
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Hier boven 2 vogels:  Rugstudie van twee overjarige grijsvleugel wit dominant 
kweekpoppen.
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Hier boven 2 vogels:  Rugstudie van twee overjarige grijsvleugel geel schimmel 
mannen. 
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Een samenvatting van de meest voorkomen 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.” 
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