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Achtergronden van Agapornis pullarius
Agapornis pullarius heeft een zeer groot verspreidingsgebied dat loopt van West- tot Midden-Afrika. Hij
wordt eveneens waargenomen ten noorden van Congo en aan het Victoriameer. Naast de nominaatvorm
Agapornis pullarius pullarius is er ook nog een ondersoort Agapornis pullarius ugandae beschreven.
Deze zou zich onderscheiden van de nominaatvorm door de bleek hemelsblauwe stuit en voorkomen in
Oeganda. Laat ons wel opmerken dat de vogels met de bleek hemelsblauwe stuit ook waargenomen
worden in de andere verspreidingsgebieden in het oosten van Afrika en dat er zelfs Agapornis pullarius
met een violette stuitkleur aanwezig zijn in Oeganda.

Fysieke kenmerken:
Ideale grootte: tussen 13 en 14 cm gemeten van bovenkop tot staarteinde.
Hoofd:
Voorhoofd: vanaf de snavel licht gewelfd naar het achterhoofd toe.
Kruin: afgerond.
Achterhoofd: goed gevuld.
Hals: moet een weinig inval vertonen.
Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.
Ogen: centraal geplaatst en helder uitstralend.
Snavel: breed aan basis, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst
gericht en ondersnavel goed in bovensnavel passend.
Borst: goed gevuld, met elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.
Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst en niet doorhangend.
Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.
Vleugels: goed aansluitend op het lichaam en de bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen zijn
ongeschonden aanwezig, niet afhangend of kruisend.
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Schouders: breed.
Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig
en de zitstok goed vastgrijpend.
Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd aanwezig.
Houding: elegante, krachtige en fiere houding.
Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend.
Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.
Stuit: in rechte lijn met de staart.
oooOOOooo

Algemene keurtechnische opmerkingen :
• Het masker bij de man loopt op het hoofd over de kruin naar het midden van het oog. Bij de pop
loopt deze tot voor het oog;
• Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief;
• De twee middelste staartpennen zijn groen met een zwart-grijze dwarsband en een groen
staarteinde.
Kleurbenaming: groen (man)
International term: green
Voorhoofd: rood en lichtoranje bewaasd.
Kruin: rood en lichtoranje bewaasd.
Wangen: rood en lichtoranje bewaasd.
Kin: rood en lichtoranje bewaasd.
Ogen: donkerbruin en omzoomd met kleine witte en blauwe veertjes.
Snavel: oranjerood en met een witte snavelriem.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: groen.
Vleugeldekveren en mantel: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: donkergrijs en met een groene buitenvlag.
Vleugelbochten: zwart en met blauwe, witte en gele duimveertjes.
Stuit: hemelsblauw.
Onderstaartdekveren: groen.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn groen met een zwart-grijze dwarsband en een groen
staarteinde. De overige staartpennen zijn geel-groen aan de basis overgaand in oranjerood met een zwarte
dwarsband en een groen staarteinde.
Poten: grijs.
Nagels: lichtgrijs aan de basis en overgaand in hoornkleurig naar het uiteinde.
Kleurbenaming: groen (pop)
International term: green
Voorhoofd: geel en lichtoranje bewaasd.
Kruin: geel en lichtoranje bewaasd.
Wangen: geel en lichtoranje bewaasd.
Kin: geel en lichtoranje bewaasd.
Ogen: donkerbruin en omzoomd met kleine gele veertjes.
Snavel: lichtoranje met een witte snavelriem.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: groen.
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Vleugeldekveren en mantel: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: donkergrijs en met een groene buitenvlag.
Vleugelbochten: kleine gele veertjes.
Stuit: hemelsblauw.
Onderstaartdekveren: groen.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn groen met een zwart-grijze dwarsband en een groen
staarteinde. De overige staartpennen zijn geel-groen aan de basis overgaand in oranjerood met een zwarte
dwarsband en een groen staarteinde.
Poten: grijs.
Nagels: lichtgrijs aan de basis en overgaand in hoornkleurig naar het uiteinde.

Aangebrachte aanpassingen / updates:
Versie 1.0: starversie
Versie 1.1 (01/10/2015)
Aangepast in versie 1.1:
• Inhoudstabel aangepast
Versie 3.0 (01/01/2017)
• Lijst deelnemende bonden aangepast
• Kleine tekstaanpassingen
• Kleur staartpennen gespecifieerd
Versie 3.1 (01/09/2017)
• Kleuromschrijving algemeen aangepast
Versie 3.2: (08/09/2018)
• Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Over deze standaardeisen en copyright:
Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB,
BVA International en KBOF.
Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en
bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW
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