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Achtergronden van Agapornis taranta
Agapornis taranta is genoemd naar de Taranta-bergpas in Ethiopië in Oost-Afrika, de streek waar deze
vogel hoofdzakelijk voorkomt. Ze leven er in het hooggebergte tot op 3000 meter hoogte. Het zijn sterke
vogels die goed tegen de koude bestand zijn. Op 3000 meter hoogte is het, ook in de tropen, ‘s nachts heel
koud. Het woongebied strekt zich verder uit over Eritrea en Zuidwest-Ethiopië.
Fysieke kenmerken:
Ideale grootte: tussen 16 en 17 cm gemeten van de bovenkop tot het staarteinde.
Hoofd:
Voorhoofd: vanaf de snavel breed en vooraan licht gewelfd naar het achterhoofd toe.
Kruin: breed, licht gewelfd en naar het achterhoofd toe lichtjes afgeplat ten aanzien van het voorhoofd.
Achterhoofd: breed en goed gevuld.
Hals: goed gevuld, kort en gedrongen.
Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.
Ogen: centraal geplaatst en helder uitstralend.
Snavel: fors gebouwd, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht
en de ondersnavel goed passend in de bovensnavel.
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.
Vleugels: goed aansluitend op het lichaam en de bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen ongeschonden
aanwezig en niet afhangend of kruisend.
Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.
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.
Houding: het geheel geeft een forse indruk, in goede verhouding tot de grootte.
Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend.
Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.
Stuit: in rechte lijn met de staart.
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Algemene keurtechnische opmerkingen:
•
•
•
•
•

De kleur van het voorhoofd bij de man is zo strak mogelijk afgelijnd op de kruin met de kleur van
het achterhoofd. Deze kleurscheiding loopt, vanaf de kruin, verticaal naar het oog en vandaar
ongeveer horizontaal naar de inplant van de snavelbasis;
De oogring bij de man is duidelijk en ononderbroken zichtbaar;
Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief;
De twee middelste staartpennen zijn eenkleurig met op het einde een zwarte dwarsband;
De ondervleugeldekveren bij de man en de pop zijn verschillend van kleur. Bij de groene vogels
bijvoorbeeld zijn deze zwart-antraciet met in de vleugelboog smalle groene veertjes bij de man en
bij de groene pop zijn deze eerder grijs-antraciet met meer groene veertjes in de vleugelboog.
Omdat deze veervelden tijdens de beoordeling normaal niet zichtbaar zijn, worden ze ook niet
vermeld bij de beschrijvingen.

oooOOOooo

Kleurbenaming: groen (man)
International term: green
Voorhoofd: dieprood tot op de kruin.
Wangen en kin: groen.
Voorhals: groen.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: dieprood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: groen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwart met een minimale groene buitenvlag.
Vleugelranden: zwart.
Stuit: groen.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: groen.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn groen met op het einde een zwarte dwarsband. De
overige staartpennen zijn aan de basis groen-lichtgeel, overgaand in groen met een zwarte dwarsband. De
uiteinden van deze staartpennen zijn groen.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
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Kleurbenaming: groen (pop)
International term: green
Voorhoofd: groen.
Kruin: groen.
Wangen en kin: groen.
Voorhals: groen.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: zwak afstekende geelgroene veertjes.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: groen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwart met een minimale groene buitenvlag.
Vleugelranden: zwart.
Stuit: groen.
Bovenstaartdekveren: iets lichter groen dan de stuit.
Onderstaartdekveren: groen.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn groen met op het einde een zwarte dwarsband. De
overige staartpennen zijn aan de basis groen-lichtgeel, overgaand in groen met een zwarte dwarsband. De
uiteinden van deze staartpennen zijn groen.
Uiteinde grote staartveren: zwart.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
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Dark factor:
Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:
•
•
•
•

Als tentoonstellingsvogel worden zowel de groene vogels met enkele als deze met dubbele
donkerfactor gevraagd;
Bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de bevedering bij de vogels met een dubbele
donkerfactor;
D geeft de aanwezigheid van één donkerfactor aan en DD de aanwezigheid van twee
donkerfactoren;
De donkerfactor (dark factor) vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: D groen (man)
International term: D green
Voorhoofd: dieprood tot op de kruin.
Wangen en kin: D groen.
Voorhals: D groen.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: dieprood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: D groen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwart met een minimale D groene buitenvlag.
Vleugelranden: zwart.
Stuit: D groen.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: D groen.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn D groen met op het einde een zwarte dwarsband. De
overige staartpennen zijn aan de basis D groen-lichtgeel, overgaand in D groen met een zwarte
dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen zijn D groen.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
Kleurbenaming: D groen (pop)
International term: D green
Bijna identiek aan de man, behalve dat de dieprode bevedering op het voorhoofd en rond de ogen
ontbreekt.
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Kleurbenaming: DD groen (man)
International term: DD green
Voorhoofd: dieprood tot op de kruin.
Wangen en kin: DD groen.
Voorhals: DD groen.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: dieprood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: DD groen
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwart met een minimale DD groene buitenvlag.
Vleugelranden: zwart.
Stuit: DD groen.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: DD groen.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn DD groen met op het einde een zwarte dwarsband.
De overige staartpennen zijn aan de basis DD groen-lichtgeel, overgaand in DD groen met een zwarte
dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen zijn DD groen.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
Kleurbenaming: DD groen (pop)
International term: DD green
Bijna identiek aan de man, behalve dat de dieprode bevedering op het voorhoofd en rond de ogen
ontbreekt.
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*Teal*
Keurtechnische opmerkingen bij de *teal*:
• De naam *teal* is nog niet definitief, vandaar deze asterisk (*) voor en achter de naam, *Teal* wil
zeggen groenblauw;
• Het is een mutatie type PPR: Partial Psittacine Reduction;
• De kweekuitkomsten wijzen erop dat deze mutatie door een ander gen veroorzaakt wordt dan
normaal blauw;
• De snavelkleur blijft nagenoeg ongewijzigd koraalrood;
• Bij de man zijn de veren van het voorhoofd en de oogring rood tot oranjerood (er is een geringe
psittacine reductie);
• De *teal* veren komen vooral voor op de borst, buik en flanken;
• Thans is de psittacine reductie beperkt tot 15-20%. Door selectie kunnen vogels met een grotere
psittacine reductie bekomen worden.
• Deze mutatie is heel beperkt beschikbaar onder de liefhebbers. We beperken ons daarom tot de
primaire *teal* mutatie;
• Combinaties met de donkerfactor en met DF misty zijn mogelijk en toegelaten;
• *Teal* vererft autosomaal recessief.
Kleurbenaming: *teal* (man)
International term: *teal*
Voorhoofd: rood tot oranjerood en dit tot op de kruin.
Wangen en kin: groen met groenblauw.
Voorhals: groen met groenblauw.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: rood tot oranjerood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: groenblauw.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwart met een minimale groene met groenblauwe buitenvlag.
Vleugelranden: zwart.
Stuit: groen met groenblauw.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: groen met groenblauw.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn groen met groenblauw met op het einde een zwarte
dwarsband. De overige staartpennen zijn aan de basis groen met groenblauw -lichtgeel, overgaand in
groen-groenblauw met een zwarte dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen zijn groen-groenblauw.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
Kleurbenaming: *teal* (pop)
International term: *teal*
Bijna identiek aan de man, behalve dat de rode tot oranjerode bevedering op het voorhoofd en rond de
ogen ontbreekt.
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Kleurbenaming: D *teal* (man)
International term: D *teal*
Voorhoofd: rood tot oranjerood en dit tot op de kruin.
Wangen en kin: D groen met groenblauw.
Voorhals: D groen met groenblauw.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: rood tot oranjerood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: D groenblauw.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwart met een minimale D groene met groenblauw buitenvlag.
Vleugelranden: zwart.
Stuit: D groen met groenblauw.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: D groen met groenblauw.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn D groen met groenblauw met op het einde een
zwarte dwarsband. De overige staartpennen zijn aan de basis D groen met groenblauw-lichtgeel,
overgaand in D groen met groenblauw met een zwarte dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen
zijn D groen met groenblauw.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
Kleurbenaming: D *teal* (pop)
International term: D *teal*
Bijna identiek aan de man, behalve dat de rode tot oranjerode bevedering op het voorhoofd en rond de
ogen ontbreekt.
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Kleurbenaming: DD *teal* (man)
International term: DD *teal*
Voorhoofd: rood tot oranjerood en dit tot op de kruin.
Wangen en kin: DD groen met groenblauw.
Voorhals: DD groen met groenblauw.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: rood tot oranjerood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: DD groenblauw.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwart met een minimale DD groene met groenblauw buitenvlag.
Vleugelranden: zwart.
Stuit: DD groen met groenblauw.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: DD groen met groenblauw.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn DD groen met groenblauw met op het einde een
zwarte dwarsband. De overige staartpennen zijn aan de basis DD groen met groenblauw-lichtgeel,
overgaand in DD groen met groenblauw met een zwarte dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen
zijn DD groen met groenblauw.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
Kleurbenaming: DD *teal* (pop)
International term: DD *teal*
Bijna identiek aan de man, behalve dat de rode tot oranjerode bevedering op het voorhoofd en rond de
ogen ontbreekt.
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Misty:
Keurtechnische opmerkingen bij de misty:
•
•
•

Als tentoonstellingsvogel worden enkel de vogels zonder donkerfactor en met een dubbele
mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn;
“Mistygroen” = flets DD groen met een lichtbruine gloed;
Misty vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: mistygroen (man)
International term: misty green
Voorhoofd: dieprood tot op de kruin.
Wangen en kin: mistygroen.
Voorhals: mistygroen.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: dieprood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: mistygroen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwartgrijs met een minimale mistygroene buitenvlag.
Vleugelranden: zwartgrijs.
Stuit: mistygroen.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: mistygroen.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn mistygroen met op het einde een zwartgrijze
dwarsband. De overige staartpennen zijn aan de basis mistygroen-lichtgeel, overgaand in mistygroen met
een zwartgrijze dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen zijn mistygroen.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
Kleurbenaming: mistygroen (pop)
International term: misty green
Bijna identiek aan de man, behalve dat de dieprode bevedering op het voorhoofd en rond de ogen
ontbreekt.
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Kleurbenaming: misty *teal* (man)
International term: misty *teal*
Voorhoofd: dieprood tot op de kruin.
Wangen en kin: mistygroen met teal.
Voorhals: mistygroen met teal.
Ogen: donkerbruin.
Oogringen: dieprood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: mistygroen teal.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zwartgrijs met een minimale mistygroene met teal buitenvlag.
Vleugelranden: zwartgrijs.
Stuit: mistygroen met teal.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: mistygroen met teal.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn mistygroen met teal met op het einde een zwartgrijze
dwarsband. De overige staartpennen zijn aan de basis misty teal-lichtgeel, overgaand in mistygroen met
teal met een zwartgrijze dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen zijn mistygroen met teal.
Poten: donkergrijs.
Nagels: grijszwart.
Kleurbenaming: misty *teal* (pop)
International term: misty *teal*
Bijna identiek aan de man, behalve dat de dieprode bevedering op het voorhoofd en rond de ogen
ontbreekt.
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Bronze fallow:
Keurtechnische opmerkingen bij de bronze fallow:
•
•

Deze kleurmutatie is heel beperkt beschikbaar onder de liefhebbers. We beperken ons daarom tot
de bronze fallow groene vogels;
Bronze fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: bronze fallow groen (man)
International term: bronze fallow green
Voorhoofd: dieprood tot op de kruin.
Wangen en kin: groen met een lichtgele waas.
Voorhals: groen met een lichtgele waas.
Ogen: donkerrood.
Oogringen: dieprood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: groen met een lichtgele waas.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: grijsbruin met een minimale groene met lichtgele waas buitenvlag.
Vleugelranden: grijsbruin.
Stuit: groen met een lichtgele waas.
Bovenstaartdekveren: iets lichter dan de stuit.
Onderstaartdekveren: groen met een lichtgele waas.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn groen met een lichtgele waas met op het einde een
grijsbruine dwarsband. De overige staartpennen zijn aan de basis groen-lichtgeel, overgaand in groen met
een lichtgele waas met een grijsbruine dwarsband. De uiteinden van deze staartpennen zijn groen met een
lichtgele waas.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow groen (pop)
International term: bronze fallow green
Bijna identiek aan de man, behalve dat de dieprode bevedering op het voorhoofd en rond de ogen
ontbreekt.
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Pale fallow:
Keurtechnische opmerkingen bij de pale fallow:
•
•

Deze kleurmutatie is heel beperkt beschikbaar onder de liefhebbers. We beperken ons daarom tot
de pale fallow groene vogels;
Pale fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: pale fallow groen (man)
International term: pale fallow green
Voorhoofd: dieprood tot op de kruin.
Wangen en kin: geel.
Voorhals: geel.
Ogen: helderrood.
Oogringen: dieprood.
Snavel: koraalrood met een witte snavelriem.
Borst, buik, flanken en anaalstreek: geel.
Mantel en vleugeldekveren: geel met groene waas.
Grote vleugelpennen: donkergrijs.
Vleugelranden: donkergrijs.
Stuit: geel.
Bovenstaartdekveren: geel.
Onderstaartdekveren: geel.
Staartpennen: De twee middelste staartpennen zijn geel met op het einde een donkergrijze dwarsband.
De overige staartpennen zijn aan de basis geel met een donkergrijze dwarsband. De uiteinden van deze
staartpennen zijn geel.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow groen (pop)
International term: pale fallow green
Bijna identiek aan de man, behalve dat de dieprode bevedering op het voorhoofd en rond de ogen
ontbreekt.
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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)
Aangepast in versie 3.0:
• Lijst deelnemende bonden aangepast
• Tekst aangepast en verbeterd
• Mutatie *turquoise* nader gespecifieerd
Versie 3.1 (01/09/2017)
• Kleuromschrijving algemeen aangepast

Versie 3.2 (25/09/2017)
• Kleuromschrijving van poten bij fallow aangepast van vleeskleurig naar bleekroze
Versie 3.3: (08/09/2018)
• Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie
Versie 3.4: (13/05/2020)
• Mutatie *turquoise* vervangen door *teal*, toevoeging DF misty *teal*

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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