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Voorwoord 2021
Deze omschrijving is opgesteld door Jef Kenis en aan de hand van bezoeken bij
kwekers die deze vogels bezitten en aan de hand van foto’s en beschrijvingen
door specialisten uit binnen- en buitenland.
De basis van deze omschrijving is het bestand Aratingas 2006 welke door Jef
Kenis in samenwerking met de toenmalige Parkietenfederatie is opgesteld.
In de loop der jaren zijn er diverse wijzigingen in de wetenschappelijk benamingen
ontstaan en die zijn nu dus bijgewerkt aan de hand van de Avibase en de
Clements-Checklist-v2019-Augustus2019
U zal in dit schrijven alle specifieke zaken die soort eigen zijn de soort herkenning
te kunnen vinden.
Gooreind-Wuustwezel (Jef Kenis)
Utrecht
Voorjaar 2021
Technische commissie Europese Cultuur, Tropen en Parkieten
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Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus

Thectocercus acuticaudatus haemorrhous

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Blauwkop parkiet
Blue - crowned Conure, Sharp — tailed Conure
Blaukopfsittich

Braziliaanse blauwkop parkiet
Blue - crowned Conure
Blaustirnfsittich

Grootte: 38 cm

Grootte: 37 cm

Kop
De volledige kop is blauw, het voorhoofd is vrij diep blauw.
Naar het achterhoofd en de oren toe wordt doffer blauw met een grijzige tint.
Dit vindt men ook terug onder de ondersnavel.
Heel het blauwe gebied is licht geschubd.
Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten.
De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje, de ondersnavel zwart.
Rond het oog is er een witte oogring die toch vrij groot is.
De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

Kop
Het voorhoofd is licht blauw.
Naar het achterhoofd en de oren toe is de kleur licht groen.
Maar op de gehele kop is er wel een zeer lichte blauwe waas.
Door het veel of weinig aanwezig zijn van geel beïnvloed deze blauwe waas zeer sterk.
De bovensnavel en de ondersnavel zijn hoornkleurig.
De kleur van de bovensnavel loopt uit in een grijs puntje.
Rond het oog is er een witte oogring die toch vrij groot is.
De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

Vleugels
De volledige vleugel is groen gekleurd.
De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur.
De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.

Vleugels
De volledige vleugel is groen gekleurd.
De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur.
De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.

Lichaam
Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen.
Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de
kleur eerder bewolkt is door de gele aanslag.
De bovenzijde van de borst durft soms een blauwe waas te vertonen, zeker wanneer
het gaat om oudere vogels.

Lichaam
Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen.
Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de
kleur eerder bewolkt is door de gele aanslag.
Het bewolkt zijn van de lichaamskleur valt echt op en wordt alleen maar erger wanneer
de vogel ouder wordt..

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig
rood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn.
Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van
de staart zitten.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig
rood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn.
Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van
de staart zitten.

Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.
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Thectocercus acuticaudatus neumanni

Thectocercus acuticaudatus koenigi

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Boliviaanse blauwkop parkiet
Bolivian Blue - crowned Conure
Bolivien Blaustirnfsittich

Venuzuelaanse blauwkop parkiet
Venezuelan Blue - crowned Conure
Venezuela Blaustirnfsittich

Grootte: 38cm

Grootte:34 cm

Kop
Het blauw blijft bij deze beperkt tot het voorhoofd en voorste gedeelte van de kroon.
Heel het blauwe gebied is licht geschubd.
Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten.
De keel vertoont vanaf de ondersnavel eerste een donkergrijze waas die hoe
meer men richting borst gaat lichter grijs wordt.
De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje.
Ook aan de zijkanten is er een smal grijs/zwart lijntje richting snavelpunt.
De ondersnavel zwart.
Rond het oog is er een witte oogring. De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

Kop
Het blauw blijft bij deze beperkt tot het voorhoofd en voorste gedeelte van de kroon.
Op het voorhoofd is de kleur vrij diep.
Ook zijn er uitlopers tot onder het oog.
Heel het blauwe gebied is licht geschubd.
Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten.
De keel vertoont vanaf de ondersnavel een licht grijs waas.
De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje.
De ondersnavel is eveneens hoornkleurig tot grijs met een zwart puntje op het uiteinde.
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.
De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

Vleugels
De volledige vleugel is groen gekleurd.
De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur.
De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.
Lichaam
Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen.
Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl van de borst de kleur
eerder bewolkt is door de gele aanslag.
De bovenzijde van de borst durft soms een blauwe waas te vertonen, zeker wanneer
het gaat om oudere vogels.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig
rood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn.
Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van
de staart zitten.
Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.
Inhoudsopgave

Vleugels
De volledige vleugel is groen gekleurd.
De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur.
De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
Verder is de vleugel kleur vrij sterk bewolkt door een gele aanslag.
Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.
Lichaam
Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen.
Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de
kleur eerder vrij sterk bewolkt is door de gele aanslag.
De bovenzijde van de borst durft soms een grijzige waas te vertonen, zeker wanneer het
gaat om oudere vogels.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De buitenste veren van staart zijn onderaan een weinig
bruinrood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn.
Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van
de staart zitten.
Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.
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Thectocercus acuticaudatus neoxena

Psittacara euops

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Margarita blauwkop parkiet
Margarita Conure
Margarita Blaustirnfsittich

Cuba parkiet
Cuban Conure
Kubasittich

Grootte: 34 cm

Grootte: 26 cm

Kop
Het blauw blijft bij deze beperkt tot het voorhoofd en voorste gedeelte van de kroon.
Heel het blauwe gebied is licht geschubd.
Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten.
De keel vertoont vanaf de ondersnavel een licht grijs waas.
De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje.
De ondersnavel is eveneens hoornkleurig met een zwart puntje op het uiteinde.
Rond het oog is er een witte oogring.
De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

Kop
De kopkleur is groen tot donkergroen.
Boven de neusdoppen is er een roodbruin bandje.
Op het hoofd en in de nek zijn er vrij vee! rode veren.
Hoe ouder de vogel hoe meer rode vlekken er zijn en hoe groter deze worden.
Rond het oog is er een Vrij grote witte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

Vleugels
De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur.
De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.
Lichaam
Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen.
Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de
kleur eerder bewolkt is door de gele aanslag.
De bovenzijde van de borst en de buik durft soms een blauwe waas te vertonen, zeker
wanneer het gaat om oudere vogels.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig rood, terwijl de andere roodachtig
bruin zijn.
Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van
de staart zitten.
Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.
Inhoudsopgave

Vleugels
De vleugelbocht is groen met verspreidde rode veertjes, de vleugelzoom evenals de kleine
dekveren aan de onderzijde van de vleugel zijn rood.
Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren geel tot olijfgeel. erder is de vleugel
groen.
Lichaam
De lichaamskleur is groen.
Op de borst en de nek komen rode veren voor die dikwijls rode vlekken vormen, maar dat
hangt echt af van vogel tot vogel en de ouderdom van deze vogel.
Naar de staart toe wordt het aantal rode veren een stuk minder en komen er soms zelfs geen
voor.
Naar de staart wordt ook de groene kleur lichter tot olijfgeel.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
INFORMATIEF
Jonge vogels missen vaak volledig de rode vlek op het voorhoofd.
Slechts enkele rode vlekjes komen voor.
De rode vlekken groeien vanaf het tweede jaar uit en wordt jaarlijks nog groter.
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Psittacara holochiorus holachiorus

Psittacara holochiora brewsteri

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Groene parkiet
Green Conure
Gruensittich

Brewster aratinga
Brewster’s Green Conure
Brewsters Gruensittich

Grootte: 32 cm

Grootte 32 cm.

Kop
De ganse kop is groen.
Soms zien we rode veertje verspreid over de kop, meestal op de keel en ter hoogte van de
oren.
De snavel is hoornkleurig met halfweg zwarte vlekken op zowel de boven- als ondersnavel.
Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.
De iris zelf is zwart.

Kop
De ganse kop is groen tot donkergroen.
Soms zien we rode veertje verspreid over de kop,
meestal op de keel en ter hoogte van de oren.
Bij deze komt er een blauwige waas voor op de kruin.
De snavel is hoornkleurig met halfweg zwarte vlekken op zowel de boven- als ondersnavel.
Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.
De iris zelf is zwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.
De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.
Lichaam
Op de borst en de buik vinden we meer lichtgroen.
Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van geel.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

Vleugels
De vleugels zijn donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.
De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.
Lichaam
Op de borst en de buik vinden we een weinig lichtgroen.
Verder is het lichaam groen tot
donkergroen.
Het valt wel op dat bij deze vogel de borst en de buik bewolkt zijn, door het weinig aanwezige
geel.
Staart
De bovenzijde van de staart is donkergroen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.
Inhoudsopgave
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Psittacara holochiora strenua
Nederlands:
Engels:
Duits:

Nicaragua Aratinga
Nicaraguan Green Conure
Nicaragua - Gruensittich

Psittacara holochiora brevipes
Nederlands:
Engels:
Duits:

Socorro Aratinga
Socorro Green Conure
Socorro Grunsittich

Grootte 34 cm.

Grootte: 34 cm.

Kop
De ganse kop is groen.
Soms zien we meerdere rode veertje verspreid over de kop, meestal op de keel en ter hoogte
van de oren.
De snavel is hoornkleurig met halfweg flinke zwarte vlekken op zowel de boven- als
ondersnavel, uitlopende tot op het puntje van de bovensnavel.
Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring, soms is deze lichter tot zelfs
wit.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.
De iris zelf is zwart.

Kop
De ganse kop is groen.
Het is de enige waarbij geen rode veertjes worden getoond.
De snavel is hoornkleurig met halfweg zwarte vlekken op zowel de boven- als ondersnavel.
Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.
De iris zelf is zwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.
De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.
Lichaam
Op de borst en de buik vinden we meer lichtgroen.
Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van
geelgroen.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

Vleugels
De vleugels zijn donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof olijfgeel.
De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.
Lichaam
De vogel is volledig donkergroen gekleurd, met zelfs een lichte grijze band tussen de borst
en de keel.
Staart
De bovenzijde van de staart is donkergroen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.
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Psittacara wagleri wagleri
Nederlands:
Engels:
Duits:

Wagler parkiet of Colombia parkiet
Red-fronted Conure
Kolumbiasittich

Psittacara wagleri transilis
Nederlands:
Engels:
Duits:

Kleine waglerparkiet
Peter’s Conure
Venezuelasittich

Grootte 36 cm.

Grootte: 34 cm.

Kop
Vanaf de neus tot op de kroon van het hoofd, iets voorbij de ogen heeft deze aratinga een
fel rode vlek.
Verder is de ganse kop groen, ook tussen de ogen en de rode voorhoofdsvlek.
Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt door de aanwezigheid van wat gele
vlekjes.
De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.
Rond het oog vinden we een kleine witbruine naakte oogring.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranjerood.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.
De iris zelf is zwart.

Kop
Vanaf de neus tot op het voorhoofd heeft deze aratinga een dofferode vlek die niet tot voorbij
de ogen komt.
Verder is de ganse kop donkergroen, ook tussen de ogen en de rode voorhoofdsvlek.
Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt door de aanwezigheid van wat gele
vlekjes.
De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.
Rond het oog vinden we een kleine witbruine naakte oogring.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.
De iris zelf is zwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.
De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.
Verder is de onderzijde groen.

Vleugels
De vleugels zijn groen tot donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.
De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.
Verder is de onderzijde groen.

Lichaam
Op de borst en de buik vinden we meer geelgroen.
Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van geel.
Verder kan het zijn dat er hier en daar wat
verdwaalde rode veertjes terug te vinden zijn.
Dit komt zeker voor bij de wat oudere vogels.

Lichaam
Op de borst en de buik vinden we wat geelgroen.
Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van geel.
Verder kan het zijn dat er hier en daar wat verdwaalde rode veertjes terug te vinden zijn.
Dit komt zeker voor bij de wat oudere vogels.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel - olijf.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfgeel.

Poten
De poten zijn vleeskleurig tot bruin met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn vleeskleurig tot bruin met zwarte nagels.
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Psittacara wagleri frontatus frontatus

Psittacara wagleri minor

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Grote Peru parkiet
Scarlet-fronted Conure
Perusittich

Kleine Peru parkiet
Carriker’s Conure
Carrikersittich

Grootte: 40 cm.

Grootte: 38 cm.

Kop
Vanaf de neus tot op het voorhoofd heeft deze parkiet een rode vlek die tot voorbij de ogen
komt en begint halfweg de bovensnavel.
Verder is de ganse kop groen.
Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt.
De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.
Rond het oog vinden we een vrij brede witte oogring.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.
Bij jonge vogels komt de rode vlek ook niet voorbij het oog.
De iris zelf is zwart.

Kop
Vanaf de neus tot op het voorhoofd heeft deze aratinga een rode vlek die tot voorbij de ogen
komt en begint halfweg de bovensnavel.
Verder is de ganse kop groen.
Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt.
De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.
Rond het oog vinden we een vrij brede witte oogring.
De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.
Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.
Bij jonge vogels komt de rode vlek ook niet voorbij het oog.
De iris zelf is zwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.
De vleugelboeg en de buitenzijde van de vleugel, en soms ook de dij, zijn rood.
De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.
Verder is de onderzijde groen.

Vleugels
De vleugels zijn donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.
De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.
De buitenzijde van de vleugel vertoont soms rode veertjes
Soms komen deze ook voor op de vleugelboeg.
De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.
Verder is de onderzijde groen.

Lichaam
De kleur op de borst en de buik is nooit egaal groen, maar eerder een schakering van de
groene kleur.
Dit gaat van geelgroen naar olijf.
Verder kan het zijn dat er hier en daar wat verdwaalde rode veertjes terug te vinden zijn.
Dit komt zeker voor bij de wat oudere vogels.
De dijen hebben een bruinrode kleur.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfgeel.

Lichaam
De kleur op de borst en de buik is eerder dof donkergroen.
Het valt op dat de lichaamskleur nergens dezelfde is door de aanwezige bewolking.
De dijen hebben een bruinrode kleur.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.
Inhoudsopgave
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Psittacara finschi

Psittacara erythrogenys

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Finsch’s parkiet
Finsch’s Conure
Finschsittich

Grootte: 28 cm.
Kop
De voorkroon, en alleen maar de voorkroon, vanaf de neusdoppen tot juist boven de ogen
(nooit verder) is diep rood.
Het rood loopt nooit langs de zijkanten (de kaken) tot aan het oog.
Het rood begint boven de neusdoppen (die vleeskleurig zijn) en de rode vlek is even breed
als de plaats waar de neusdoppen zich bevinden, maar wordt richting voorhoofd vrij snel
smaller.
Tussen het oog en deze rode vlek is de kop kleur groen met vrij dikwijls enkele zeer kleine
rode veertjes.
De kroon en de nek zijn eveneens groen, maar de kroon is vrij donkergroen.
Op de plaats waar het oor zit is dit groen weer wat lichter door de aanwezigheid van
geelgroene veertjes. Op gans de keel en de nek komen we verdwaalde rode veren tegen.
Deze worden zelden vlekken.
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.
Vleugels
De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren geel tot olijfgeel.
Verder is de vleugel groen.
Lichaam
De keel is donkerder dan de rest van het lichaam.
De verdere lichaamskleur wordt lichter door de aanwezige geel-olijfgroene kleur.
Tussen de poten naar de aarsstreek is de kleur weer licht groen.
Bovenaan de borst zijn er soms wat rode vlekjes te zien.
Deze komen er meer wanneer de vogel ouder wordt.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.

Guayaquil parkiet
Red-masked Conure
Guyaquilsittich

Grootte: 33 cm.
Kop
Vanaf de snavel loopt het rood tot achter het oog en loopt rond het oog naar halfweg de
ondersnavel.
Er is bijna geen intensiteit verschil in dit rood.
De groene kleur begint na het rood en bedekt verder de gehele kop.
De groene kleur is ter hoogte van het oor iets donkerder.
Ook de keel is groen.
Zelden komen hier verdwaalde rode veren voor.
Rond het oog is er een Vrij grote witte oogring. De irisring is oranje rood. De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.
Vleugels
De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren geel tot olijfgeel.
Verder is de vleugel groen.
Lichaam
De lichaamskleur is groen.
De borst en de buikstreek zijn geelgroen.
De aarsstreek is dan weer iets donkerder.
De scheidingslijn met de poten vertoont een rood bandje.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.
Opmerking
Jonge vogels missen vaak volledig de rode vlek op het voorhoofd.
Slechts enkele rode vlekjes komen voor.
De rode kopvlek groeit vanaf het tweede jaar uit en wordt jaarlijks nog groter.
Inhoudsopgave
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Psittacara chioropterus chioropterus

Psittacara chioropterus maugei

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Hispaniola parkiet
Hispanolian Conure
Haitisittich

Porto Rica parkiet
Puerto Rican Conure
Puerto-Rico-sittich

Grootte: 32 cm.

Grootte: 32 cm.

Kop
De volledige kop is groen.
Boven de neusdoppen is er een “bruin” bandje.
Daarboven wordt de kleur geelgroen overgaand in donkergroen op het achterhoofd en de
nek.
Soms vinden we enkele verdwaalde rode veren op de kop.
Dit zijn er echter maar een paar en vormen zeker geen rode vlekken.
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

Kop
De volledige kop is groen.
Boven de neusdoppen is er een “bruin” bandje.
Daarboven wordt de kleur geelgroen overgaand in donkergroen op het achterhoofd en de
nek.
Soms vinden we enkele verdwaalde rode veren op de kop.
Dit zijn er echter maar een paar en vormen zeker geen rode vlekken.
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

Vleugels
De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren olijfgeel.
De grotere dekveren vertonen een lichte rode waas, variërend van vogel tot vogel.
Verder is de vleugel groen.

Vleugels
De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.
Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren olijfgeel.
De grotere dekveren zijn rood.
Verder is de vleugel groen.

Lichaam
De keel is donkerder dan de rest van het lichaam.
De verdere lichaamskleur wordt lichter door de aanwezige geel-olijfkleurige kleur.
Tussen de poten naar de aarsstreek is de kleur weer echt groen.
Bovenaan de borst zijn er soms wat rode vlekjes te zien.

Lichaam
De keel is donkerder dan de rest van het lichaam, maar de verdere lichaamskleur wordt iets
lichter door de aanwezige doffe olijfkleurige kleur.
Tussen de poten naar de aarsstreek is de kleur weer echt groen.
Bovenaan de borst zijn er soms wat rode vlekjes te zien.
Deze komen er meer wanneer de vogel ouder wordt.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel olijfkleurig.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
Opmerking
Deze ondersoort is zeer zeldzaam, zelfs in de streek waar zijn habitat zou moeten zijn.
Inhoudsopgave
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Psittacara Ieucophtalmus Ieucophtalmus

Psittacara Ieucophtalmus callogenys

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Witoogparkiet
White-eyed Conure
Pavuasittich

Equador witoogparkiet
Ecuadorian white-eyed Conure
Ekuador weissaugensittich

Grootte: 32 cm.

Grootte: 32 cm.

Kop
De kopkieur is groen tot donkergroen.
Dikwijls komen er rode veertjes voor.
Je kan ze niet echt vast situeren.
Rond het oog is er een vrij brede grijswitte oogring.
De irisring is geeloranje met een zwarte pupil.
De snavel is hoornkleurig met aan de zijkanten, waar de twee delen van de snavel elkaar
raken, een grijszwarte kleur, zowel bij de boven- als ondersnavel.
Ook het puntje van de bovensnavel is grijs tot zwart.

Kop
De kopkleur is donkergroen tot olijfgroen.
Dikwijls komen er rode veertjes voor.
Je kan ze niet echt vast situeren.
Rond het oog is er een vrij brede grijswitte oogring.
De irisring is geeloranje met een zwarte pupil.

Vleugels
De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.
De vleugelboegen laten meestal een rode kleur zien.
De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekveren) is rood, terwijl de vleugelpennen zelf
olijfgeel zijn.
Lichaam
De borst tot aan de aars is groen, veelal lichter naar de onderzijde toe.
Dit komt door het meer aanwezig zijn van geel.
De rug en de stuit zijn groen, donkerder dan de borstkleur.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfkleurig (gele aanslag).
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
De dijen hebben soms verspreide rode veertjes.
Opmerking
Jonge vogels hebben zeker geen rode veertjes en de irisring is donker.

De snavel is hoornkleurig met aan de zijkanten, waar de twee delen van de snavel elkaar
raken, een grijszwarte kleur, zowel bij de boven- als ondersnavel.
Ook het puntje van de bovensnavel is grijs tot zwart.
De snavel zelf is vrij groot voor een vogel van deze grote.
Vleugels
De bovenzijde van de vleugels is groen tot donkergroen, zeer licht geschubd.
De vleugelboegen laten meestal een rode kleur zien.
De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekveren) is rood, terwijl de vleugelpennen zelf
olijfgeel zijn.
Lichaam
De borst tot aan de aars is groen tot donkergroen, veelal iets lichter naar de onderzijde toe.
Meestal zijn er verspreid enkel rode veertjes aanwezig, meestal op de hals en wangen.
Dit geeft de indruk dat een lichte rode waas aanwezig is.
De rug en de stuit zijn donker groen.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
De dijen hebben soms verspreide rode veertjes.
Opmerking
Jonge vogels hebben zeker geen rode veertjes en de irisring is donker.
Inhoudsopgave
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Psittacara Ieucophtalmus propinqua

Psittacara mitratus mitratus

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Argentijnse witoogparkiet
Argentinian white-eyed Conure
Argentinien weissaugensittich

Roodmaskerparkiet
Mitred Conure
Rotmaskensittich

Grootte: 34 cm.

Grootte: 38 cm.

Kop
De kopkleur is groen tot donkergroen.
Dikwijls komen er rode veertjes voor.
Je kan ze niet echt vast situeren, maar ze vormen soms echte vlekken..
Rond het oog is er een Vrij brede grijswitte oogring.
De irisring is geeloranje met een zwarte pupil.
De snavel is hoornkleurig.
Bij deze ondersoort is niet direct een andere kleur terug te vinden op de snavel.

Kop
Het voorhoofd, het voorste deel van de kruin en rond de ogen is de kleur vrij donkerrood. Ter
hoogte van de kaken is het rood lichter.
Verder zijn zowel ter hoogte van de keel, de nek en het achterhoofd vrij regelmatig rode
vlekjes te vinden.
Verder is de kop donkergroen.
Rond het oog is er een witte oogring die bijna nooit volledig is.
Onder oog is deze bijna niet te zien.
De irisring is bruingeel.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig uitlopend in een grijszwart puntje.

Vleugels
De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.
De vleugelboegen laten meestal een rode kleur zien.
De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekveren) is rood, terwijl de vleugelpennen zelf
olijfgeel zijn.
Lichaam
De borst tot aan de aars is groen, veelal lichter naar de onderzijde toe.
Dit komt door het meer aanwezig zijn van geel.
De rug en de stuit zijn groen, donkerder dan de borstkleur.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfkleurig (gele aanslag).
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
De dijen hebben soms verspreide rode veertjes.
Opmerking
Jonge vogels hebben zeker geen rode veertjes en de irisring is donker.

Vleugels
De ondervleugeldekveren, de onderzijde van de grote vleugelpennen zijn olijfgeel.
Verder is de vleugel aan de bovenzijde groen tot donkergroen.
Lichaam
Het gehele lichaam is groen.
Dit groen is wel doffer op de borst.
Rond de aars is de kleur donkerder dan op de borst.
Wanneer de vogel ouder wordt, zijn er verspreide rode vlekken op de gehele borst terug te
vinden.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.
Opmerking
Hoe ouder de vogel is, hoe meer rood voorkomt en hoe groter de rode vlek op de kop wordt.
Jonge vogels vertonen meestal een rode voorhoofdsband en wat verspreidde vlekken.
Bij het ouder worden, worden deze vlekken groter en vormen zo een gehele rode vlek.
Inhoudsopgave
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Psittacara alticolus

Psittacara holochlorus rubritorquis

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Chapmans Roodmaskerparkiet
Chapman’s Mitred Conure
Chapmans Sittich

Roodkeelparkiet
Red troated Conure
Grünsittich

Grootte: 37 cm.

Grootte: 30 cm.

Kop
Diep rode voorhoofdsband, die zich uitstrekt vanaf de neusdoppen tot juist boven de aanzet
van het oog, tussen het oog en de bovensnavel en ook rond het oog.
Verder vinden we rode vlekjes over het ganse hoofd.
Rond het oog is er een witte oogring die bijna nooit volledig is.
Onder oog is deze bijna niet te zien.
De irisring is bruingeel.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig uitlopend in een grijszwart puntje.

Kop
De kopkleur is groen. Rond het oog en naast de snavel is de kleur lichter groen, terwijl deze
op het voorhoofd donkergroen is.
Op de kop komen soms verdwaalde rode veren voor, voornamelijk tussen het oog en de
ondersnavel.
Rond het oog is er een kleine bruinzwarte oogring.
De irisring is oranje met een zwarte pupil.
De snavel is hoornkleurig met aan de zijkanten, waar de twee delen van de snavel elkaar
raken, een grijszwarte kleur, zowel bij de boven- als ondersnavel.

Vleugels
De ondervleugeldekveren, de onderzijde van de grote vleugelpennen zijn olijfgeel.
Verder is de vleugel aan de bovenzijde groen tot donkergroen.

Vleugels
De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.
De vleugelboegen laten meestal een geelgroene kleur zien.
De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekveren) is geelgroen, terwijl de vleugelpennen
zelf olijfgeel zijn.

Lichaam
Het gehele lichaam is groen.
Dit groen is wel doffer op de borst.
Rond de aars is de kleur donkerder dan op de borst.
De ganse borst laat een licht rode waas zien door de aanwezigheid
van kleine rode veertjes.
Deze groeien nooit uit tot rode vlekken.
Verder is de borstkleur dofgroen en deze kleur wordt donkerder tussen de poten..
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.
Opmerking
Jonge vogels vertonen meestal enkel een rode voorhoofdsband.
Bjl het ouder worden, wordt de rode voorhoofdsband groter en krijgen we verspreidde rode
vlekjes op het hoofd, maar nooit op het lichaam.
Ook de irisring wordt pas oranje wanneer de vogel ongeveer 24 tot 30 maanden oud is.

Lichaam
De borst tot aan de aars is groen, veelal geelgroen naar de onderzijde toe.
Dit komt door het meer aanwezig zijn van geel.
De oranjerode vlek loopt bij een volwassen vogel vanaf de ondersnavel tot juist op de borst.
Deze vlek wordt groter naarmate de vogel ouder wordt.
Jonge vogels krijgen deze vlek meestal pas vanaf de 15 e levensmaand en zijn daardoor
moeilijker te onderscheiden van de groene aratinga.
De rug en de stuit zijn groen, donkerder dan de borstkleur.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is olijfkleurig (gele aanslag).
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
Inhoudsopgave
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Eupsittula pertinax pertinax

Eupsittula pertinax xanthogenia

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

St. Thomas parkiet
St. Thomas Conure
St. Thomas-Sittich

Bonaire Maïsparkiet
Bonaire Brown-throated Conure
Bonairesittich

Grootte: 25 cm.

Grootte: 25 cm.

Kop
De wangen, het voorhoofd en de kin zijn intensief geel tot licht oranje.
Het geel loopt tot aan de zijkanten van de nek.
De kruin en de nek zelf zijn groen met blauwe waas.
De kruin is vrij bewolkt.
Ook de grote van de gele vlek op de wang is niet echt te beschrijven.
Ze varieert van een grote vlek rond de ogen tot de ganse kop (zonder de kruin).
Hoe ouder de vogels zijn hoe meer oranje zich manifesteert.
Het is samen met de Bonaire de enige die een geeloranje bandje heeft boven de snavel.
Rond het oog is er een kleine grijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Kop
De volledige kopkleur kan intensief geel tot licht oranje zijn.
Toch is het oranje minder sterk dan bij de St. Thomas.
Het geel loopt tot op de keel.
Bij het ouder worden blijft het geel overheersen en wordt het niet oranje zoals bij de St.
Thomas.
Rond het oog is er een kleine grijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.
Lichaam
De keel is olijfbruin.
Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur begint geelgroen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.
Dat komt door de aanwezige geeloranje vlekken.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.
Lichaam
De keel is olijfbruin.
Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur begint geelgroen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.
Dat komt door de aanwezige geeloranje vlekken.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
Inhoudsopgave
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Eupsittula pertinax aeruginosa
Nederlands:
Engels:
Duits:

Bruinkeel Maïsparkiet
Brown-throated Conure
Braunwangensittich

Eupsittula pertinax griseipecta
Nederlands:
Engels:
Duits:

Grijskeel Maïsparkiet
Sinu Brown-throated Conure
Sinu Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

Grootte: 24 cm.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.
Ook de brede voorhoofdsband is bruin, naar de kruin toe wordt deze bewolkt door het
aanwezige geel en het donkerblauw van de kruin.
De kruin zelf is dofblauw tot bijna in de nek.
Verder is rond het oog een kleine geeloranje ring.
Deze is echter zeer fijn en boven het oog vrij dikwijls onderbroken.
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.
Ook de brede voorhoofdsband is bruin, naar de kruin toe wordt deze bewolkt door het
donkerblauw, van de kruin, en kleine witte vlekjes.
De kruin zelf is dofblauw maar de kleur wordt groen in de nek, maar blijft dof.
Verder is rond het oog een kleine geeloranje ring.
Deze is echter zeer fijn en boven het oog vrij dikwijls onderbroken.
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste vleugelpennen zijn groen.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Lichaam
De keel is bruin.
Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.
Dat komt door de aanwezige geel vlekken.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

Lichaam
De keel is bruin.
Dit bruin gaat over naar grijs op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur begint groen, maar richting de poten is deze bewolkt.
Dat komt door de weinige aanwezige gele vlekken.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.
Maar het aantal blijft beperkt.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
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Eupsittula pertinax arubensis

Eupsittula pertinax Iehmanni

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Aruba Maïsparkiet
Aruba Brown-throated Conure
Aruba Braunwangensittich

Colombia Maïsparkiet
Colombian Brown-throated Conure
Kolombien-Braunwangensittich

Grootte: 25 cm.

Grootte: 24 cm.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is lichtbruin tot geelbruin.
Ook de brede
voorhoofdsband is geelbruin.
De kruin zelf is dofblauw en loopt tot boven het oog.
Het achterhoofd en de nek zijn bewolkt groen.
Verder is rond het oog een geeloranje ring.
Deze ring is onder en achter het oog breder dan boven het oog.
De geeloranje kleur is ook vrij intens.
Rond het oog is er een witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.
Ook de brede voorhoofdsband is bruin, naar de kruin toe wordt deze bewolkt door het
aanwezige geel en het donkerblauw van de kruin.
De kruin zelf is dofblauwgroen.
Verder is rond het oog een geeloranje ring, die breder onder en achter het oog is, en boven
het oog vrij dikwijls onderbroken.
Rond het oog is er een kleine grijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.
Het komt vrij veel voor dat op de schouders geelgroene veren te vinden zijn, voornamelijk
met iets oudere vogels.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste pennen zijn groen met een blauwe waas.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Lichaam
De borstkleur is geelbruin.
De buik en de onderbuik zijn geelgroen.
Maar aan de inplanting van de poten zijn er vrij veel geeloranje vlekken.

Lichaam
De keel is bruin tot aan het bovenste deel van de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen het bovenste stuk van de borstkleur en de borstkleur
zelf.
De buikleur begint groen met vele geeloranje vlekjes, maar richting de poten is deze buikkleur
sterk bewolkt.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
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Eupsittula pertinax tortugensis

Eupsittula pertinax margaritensis

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Tortuga Maïsparkiet
Tortuga Brown-throated Conure
Tortuga-Braunwangensittich

Margarita Maïsparkiet
Margarita Brown-throated Conure
Margarita-Braunwangensittich

Grootte: 26 cm.

Grootte: 25 cm.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.
Ook de brede voorhoofdsband is geelbruin.
Het voorhoofd is donkerblauw tot op de kruin.
De nek is bewolkt groen.
Verder is rond het oog een geeloranje ring.
Deze is echter zeer intens waardoor de witte oogring soms zelf niet opvalt.
Deze ring is niet al te breed maar sluit wel volledig rond het oog.
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.
De voorhoofdsband is vrij klein en bruinwit van kleur maar loopt uit naar geelbruin.
Het voorhoofd zelf is blauw.
Rond het oog zit een klein geel bandje.
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt. De
buitenste pennen zijn groen met een lichte blauwe waas.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Lichaam
De keel is bruin aan het bovengedeelte van de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de borst zelf.
De borstkleur zelf is olijfbruin.
De buikleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.
Dat komt door de aanwezige geel vlekken.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

Lichaam
De keel is geelbruin.
Dit geelbruin loopt tot op de borst.
Men heeft niet echt een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur, waardoor je
echt een bewolkte borstkleur krijgt.
Ook de afscheiding tussen de bewolkte groene borstkleur en de buikkleur is haast niet te
vinden.
De buikleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.
Dat komt door de aanwezige geel vlekken.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
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Eupsittula pertinax chrysophrys

Eupsittula pertinax venezuelae

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Guyana Maïsparkiet
Guyana Brown-throated Conure
Guyana-Braunwangensittich

Venezuela Maïsparkiet
Venezuelan Brown-throated Conure
Venezuela-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

Grootte: 24 cm.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is geelbruin.
Ook de brede voorhoofdsband is geelbruin.
De kruin zelf is donkerblauw overgaand naar olijfgroen in de nek.
Verder is rond het oog een kleine geeloranje ring.
Deze is echter zeer fijn en boven het oog vrij maar niet onderbroken.
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring, die soms onderbroken is.
Maar voor en achter oog is steeds een wit vlekje te zien.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is dofbruin .
De voorhoofdsband is boven de neus geelbruin,maar is daar vrij smal.
De band wordt dan bijna wit om Vervolgens over te gaan naar een helder blauwe kruinvlek,
die achter de ogen overgaat naar een olijf kleur
Rond het oog is een kleine geeloranje ring.
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.
Lichaam
De keel is geelbruin tot bruin op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur begint geelgroen en in tegenstelling tot de andere soorten is de buik veel minder
bewolkt.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
Op de schouders is de kleur eerder olijfgeel, met wat donkergroene vlekken.
Dit komt voor bij de meeste wat oudere vogels.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.
Lichaam
De keel is geelbruin tot bruin op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkieur.
De buikleur begint geelgroen en in tegenstelling tot de andere soorten is de buik veel minder
bewolkt.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
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Eupsittula pertinax surinama

Eupsittula pertinax chrysogenus

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Suriname Maïsparkiet
Surinam Brown-throated Conure
Surinam-Braunwangensittich

Braziliaanse Maïsparkiet
Brazilian Brown-throated Conure
Brazilien-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

Grootte: 24 cm.

Kop
De wangen en onder de oren zijn bruin.
Ook de brede voorhoofdsband is geelbruin.
De kruin zelf is donkerblauw overgaand naar olijfgroen in de nek.
Verder is rond het oog een vrij grote geeloranje ring tot aan de ondersnavel en het oor.
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring, die soms onderbroken is.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Kop
De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.
Ook de smalle voorhoofdsband is bruin..
De kruin is dofblauw tot bijna in de nek.
De nek zelf is bruin tot olijf en is Vrij dof.
Het enige geel dat we bij deze aantreffen is een kleine gele vlek achter het oog.
Rond het oog is er een witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen. De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Vleugels
De vleugels zijn groen. De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Lichaam
De keel is geelbruin tot op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
Deze afscheiding tussen de borst en de buik is groen.
De buikleur is geelgroen en vrij sterk bewolkt.
De dijen zijn bij de inplanting groen.

Lichaam
De keel is bruin tot op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur is volledig geelgroen.
Ter hoogte van de inplanting van de dijen is deze wel bewolkt.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
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Eupsittula pertinax paraensis

Eupsittula pertinax ocularis

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Para Maïsparkiet
Tapajés Brown-throated Conure
Tapaj6s-Braunwangensittich

Panama Maïsparkiet (bruinoor maïsparkiet)
Brown-eared Conure
Augenstreif-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

Grootte: 24 cm.

Kop
De wangen zijn dofbruin.
De plaats waar de oren zitten is dit de doffe bruine overgaan naar een donkerbruine kleur.
Het is de enige maïsparkiet die geen voorhoofdsband heeft, maar direct de gekende blauwe
kruinkleur.
Deze verandert boven de ogen al naar een donker groene kleur.
Rond het oog is er een vrij grote witgrijze naakte oogring.
Achter en onder het oog is een geel bandje aanwezig.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Kop
De wangen zijn dofbruin.
De plaats waar de oren zitten is dit een donkerbruine kleur.
Onder het oog is er een klein geeloranje bandje.
Er is een kleine voorhoofdsband in dezelfde donkere bruine kleur.
Daarachter is de kleur donkergroen.
Deze wordt wat lichter naar de nek toe.
Rond het oog is er een vrij grote witgrijze naakte oogring.
De irisring is oranje rood.
De iris zelf is zwart.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt waardoor je een olijfkleur
krijgt..
De buitenste primaire pennen zijn blauw tot donkergroen met een blauwe waas.
De vleugel zelf is toch vrij sterk geschubd.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt waardoor je een olijfkleur
krijgt..
De buitenste primaire pennen zijn blauw tot donkergroen met een blauwe waas.
De vleugel zelf is toch vrij sterk geschubd.
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.
De dekveren zijn geelgroen.

Lichaam
De keel is bruin. Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.
Dat komt door de weinig aanwezige gele vlekken.
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.
De dijen zelf zijn groen

Lichaam
De keel is bruin tot op de borst.
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.
De buikleur is groen, maar richting de poten is deze een weinig bewolkt.
Dat komt door de weinig aanwezige gele vlekken.
De dijen zijn eveneens groen

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
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Eupsittula cactorum cactorum

Eupsittula cactorum caixana

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Cactus parkiet
Cactus Conure
Kaktussittich

Cactus parkiet of bleke Cactus parkiet
Pale Cactus Conure
Blasser Kaktussittich

Grootte: 25 cm.

Grootte: 25 cm

Kop
Het voorhoofd is bruin, maar daarachter is de kruin blauw tot in de nek.
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt bruin.
De plaats waar de oren zitten is de kleur eerder groen.
De grote oogring is wit.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De snavel is hoornkleurig.
De ondersnavel is licht grijs.

Kop
Het voorhoofd is bruin, maar daarachter is de kruin blauw tot in de nek.
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt olijfbruin.
De plaats waar de oren zitten is de kleur eerder dofgroen.
De grote oogring is wit.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De snavel is hoornkleurig.
De ondersnavel is licht grijs.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De buitenste vliegpennen zijn blauw.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De buitenste vliegpennen zijn blauw.
Op de onderzijde van de vleugel, de dekveren zijn geelgroen.
De onderzijde van de vliegveren zijn grijs.

Op de onderzijde van de vleugel, de dekveren zijn geelgroen.
De onderzijde van de vliegveren zijn grijs.
Lichaam
Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt bruin.
De buikkleur is oranjegeel.
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik Vrij duidelijk.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen met aan het uiteinde een blauwe omranding.
De onderzijde is olijfgeel.
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Lichaam
Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.
De buikkieur is geel.
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen met aan het uiteinde een blauwe omranding.
De onderzijde is olijfgeel.
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
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Eupsittula aurea aurea
Nederlands:
Engels:
Duits:

Goudvoorhoofd parkiet
Peach-fronted Conure
Goldstirnsittich

Grootte: 26 cm.

Poten
Hier gekweekte vogels hebben een pootkleur die van vleeskieurig tot grijs gaat.
Opmerking
Jonge vogels hebben minder blauw op de kop en is ook de voorhoofdsvlek minder intens.
Inhoudsopgave

Kop

Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.
Daarachter is een blauwwazig gebied tot achter het oog.
Deze blauwe kleur vinden we ook terug rond het oog en ter hoogte van het
oor.
Onder deze blauwe waas is de kleur groen.
De keel en de wangen zijn bewolkt olijfbruin.
Rond het oog is er een oranje ring.
De oog ring zelf is wit, maar zeer fijn.
De irisring is oranje.
De iris zwart.
Opmerking: de oranje ring rond de ogen moet volledig zijn.
Nochtans hoeft hij er niet te zijn, maar dan helemaal niet.
Het al of niet aanwezig zijn van deze ring zou te maken hebben met het feit
dat de vogels in een buiten of binnen volière zitten.
Vleugels
De vleugels zijn groen.
De uiteinde van de primaire vleugelpennen en de primaire dekveren
bezitten een blauwe waas.
De buitenste secundaire veren zijn blauw.
Op de onderzijde van de vleugel zijn de vleugelpennen geelgroen, de vliegveren zijn
olijfgeel.
Lichaam
Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.
De buikkleur is olijfbruin.
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik is groener.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.
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Eupsittula aurea major
Nederlands:
Engels:
Duits:

Grote Goudvoorhoofd parkiet
Greater Golden Crowned Conure
Grosser-Goldstirnsittich

Opmerking
Jonge vogels hebben minder blauw op de kop en is ook de voorhoofdsvlek minder intens.

Grootte: 30 cm.
Kop
Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.
Daarachter is een blauwwazig gebied tot achter het oog.
Deze blauwe kleur vinden we ook terug rond het oog en ter hoogte van het oor.
Onder deze blauwe waas is de kleur groen.
De keel en de wangen zijn bewolkt olijfbruin.
Rond het oog is er een oranje ring.
De oogring zelf is wit, maar zeer fijn.
De irisring is oranje.
De iris zwart.
Opmerking: de oranje ring rond de ogen moet volledig zijn.
Nochtans hoeft hij er niet te zijn, maar dan helemaal niet.
Het al of niet aanwezig zijn van deze ring zou te maken hebben met het feit dat de vogels
in een buiten of binnen volière zitten.
Vleugels
De vleugels zijn groen.
De uiteinde van de primaire vleugelpennen en de primaire dekveren
bezitten een blauwe waas.
De buitenste secundaire veren zijn blauw.
Op de onderzijde van de vleugel zijn de vleugelpennen geelgroen, de vliegveren zijn
olijfgeel.
Lichaam
Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.
De buikkleur is olijfbruin.
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik is groener.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen..
Poten
Hier gekweekte vogels hebben een pootkleur die van vleeskleurig tot grijs gaat.
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Eupsittula nana astec

Eupsittula nana vicinalis

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Aztekenparkiet
Aztec Conure
Aztekensittich

Oostelijke Aztekenparkiet
Eastern Aztec Conure
Ostlicher Aztekensittich

Grootte: 24 cm

Grootte: 24 cm

Kop
De kop is overwegend donkergroen met bruine stippen.
De kin en de wangen hebben een lichte bruine waas.
De bovensnavel is bij de inplanting eerder donkergrijs tot halfweg.
Bij de ondersnavel heeft dit ook.
Het puntje van de bovensnavel is zwart.
Verder zijn de twee snaveldelen hoornkleurig.
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De neusdoppen zijn vleeskleurig.

Kop
De kop is overwegend donkergroen met bruine stippen. De kin en de wangen hebben een
lichte bruine waas.
De bovensnavel is bij de inplanting eerder donkergrijs tot halfweg. Bij de ondersnavel heeft
dit ook.
Het uiterste puntje van de bovensnavel is zwart.
Verder zijn de twee snaveldelen
hoornkleurig.
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De neusdoppen zijn vleeskleurig.

Vleugels
De buitenste slagpennen zijn donkerblauw.
Verder is de vleugel groen.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.
Lichaam
De keel en de bovenzijde van de borst zijn olijfgroen tot bruin.
Dit bruin loopt door tot tussen de poten.
Naar de staart wordt de kleur donkergroen.
De dijen zijn donkergroen..
Staart
De bovenzijde van de staart is donkergroen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

Vleugels
De buitenste slagpennen zijn donkerblauw.
Verder is de vleugel groen tot geelgroen.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.
Lichaam
De keel en de bovenzijde van de borst zijn olijfgroen tot bruin.
De buikstreek is geelgroen.
Naar de staart wordt de kleur donkergroen.
De dijen zijn donkergroen..
Staart
De bovenzijde van de staart is donkergroen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
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Eupsittula nana nana

Eupsittula canicularis canicularis

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Jamaicaparkiet
Jamaican Conure
Jamaikasittich

Petzparkiet
Orange-fronted Conure
Elfenbeinsittich

Grootte: 26 cm.

Grootte: 24 cm.

Kop
De kop is overwegend donkergroen.
De kin heeft een lichte bruine waas die naar de keel toe het groen gaat overheersen.
De snavel, die voor de grote van de vogel vrij groot is, is hoornkleurig.
De bovensnavel heeft bij de inplanting een licht grijze schijn.
Bij de ondersnavel is dit duidelijker.
Rond het oog is er een witte oogring.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleur.

Kop
Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.
Daarachter hebben een blauwwazig gebied tot het oog.
Achter deze blauwe waas is de kleur groen met een lichte blauwe waas.
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt olijfbruin.
De grote oogring is crèmekleurig wit.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De snavel is hoornkleurig.
De ondersnavel is bij de basis zeer licht grijs.

Vleugels
De buitenste slagpennen zijn donkerblauw.
Verder is de vleugel groen.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.
Lichaam
De keel en de bovenzijde van de borst zijn olijfgroen tot bruin.
Deze kleur begint juist onder de kin en loopt tot de aarstreek.
Daar wordt de kleur weer meer geelgroen.
De dijen zijn donkergroen ter hoogte van de poot en worden olijfkleurig aan de billen..
Staart
De bovenzijde van de staart is donkergroen.
De onderzijde is olijfgeel.
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De buitenste vliegpennen zijn blauw.
Op de onderzijde van de vleugel is olijfgeelgroen.
Lichaam
Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.
De buikkleur is geelgroen.
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.
Opmerking
Er is niet direct een geslachtsonderscheid maar bij de poppen is meestal de oranje
voorhoofdsvlek kleiner dan bij de mannen.
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Eupsittula canicularis eburnirostrum

Eupsittula canicularis clarea

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Zuid-Mexicaanse Petz parkiet
Easten Mexican Petz’s Conure
Südmexikanischer Elfenbeinsittich

West Mexicaanse Petz parkiet
Orange-fronted Conure
Elfenbeinsittich

Grootte: 24 cm.

Grootte: 24 cm.

Kop
Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.
Het oranje loopt maar juist tot boven het oog.
Daarachter hebben een blauwwazig gebied tot achter het oog.
Achter deze blauwe waas is de kleur groen met een lichte blauwe waas.
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt olijfbruin.
De grote oogring is crèmekleurig wit.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De snavel is hoornkleurig.
De ondersnavel is aan de zijkanten licht grijs.

Kop
Het voorhoofd bezit een kleine oranje vlek.
Deze oranje vlek loopt nooit tot boven de ogen.
Daarachter hebben een blauw gebied tot achter het oog.
Dit blauw vinden we ook terug tussen de oranje voorhoofdsvlek en de ogen en de
bovensnavel.
De nek is naar de rug toe groen maar met een blauwe waas.
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt groen.
De grote oogring is crèmekleurig wit.
De irisring is oranje.
De iris is zwart.
De snavel is hoornkleurig.
De ondersnavel is aan de zijkanten zwart.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De buitenste vliegpennen zijn blauw.
Op de onderzijde van de vleugel is olijfgeelgroen.
Lichaam
Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.
De buikkieur is groen met een zeer lichte gele waas.
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Vleugels
De vleugels zijn groen.
De buitenste vliegpennen zijn blauw.
Op de onderzijde van de vleugel is olijfgeelgroen.
Lichaam
Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt groen.
De buikkleur is groen, licht bewolkt.
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen.
De onderzijde is geel olijfkleurig.
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.
Poten
De poten zijn grijs met zwarte nagels.

Opmerking
Er is niet direct een geslachtsonderscheid maar bij de poppen is meestal de oranje
voorhoofdsvlek kleiner dan bij de mannen.
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Aratinga auricapillus auricapillus

Aratinga auricapilla aurifrons

Nederlands:
Engels:
Duits:

Nederlands:
Engels:
Duits:

Goudkap aratinga
Golden-capped Conure
Goldscheitelsittich

Groenstuit Goudkap parkiet
Golden fronted Conure
Goidkappensittich

Grootte: 30 cm.

Grootte: 30 cm. (toch heeft deze meer lichaamsbreedte, meer volume dan de nominaat)

Kop
De streek boven de neusdoppen en de streek tussen de bovensnavel en het oog en rond
het oog is rood.
Dit rood wordt op de kruin oranje.
Dit oranje loopt tot ongeveer de achterzijde van het
oog. Naar de keel en borst toe wordt dit rood eveneens oranje tot geel, maar in dit oranje
vinden we, hoe meer we naar de keel gaan, meer en meer groene veren.
Hetzelfde hebben we richting het oor.
Op gans de keel komen we verdwaalde oranje veren tegen.
Rond het oog is er een witte oogring.
De iris is bruin.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een zwart kleur.

Kop
De streek boven de neusdoppen en de streek tussen de bovensnavel en het oog is rood.
Dit rood wordt op de kruin iets lichter.
De kleur loopt tot ongeveer de achterzijde van het oog.
Rond het oog vinden we nog een kleine rode band, maar iets donkerder van kleur dan op
de kruin.
De kaken en de rest van het hoofd is groen tot donkergroen.
Op de keel komen gele geeloranje vlekken voor.
Deze gele vlekken komen bijna niet voor op de wangen.
Rond het oog is er een kleine witbruine oogring.
De iris is bruin.
De boven- en ondersnavel zijn zwart.
De neusdoppen zijn haast niet te zien.
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een zwart kleur.

Vleugels
De buitenste slagpennen, de primaire en de secundaire dekveren zijn blauw.
Verder is de vleugel groen.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
De onderzijde van de vleugel: de onderste dekveren zijn rood.
Verder is de onderzijde van de vleugel zwart.

Vleugels
De buitenste slagpennen, de primaire en de secundaire dekveren zijn blauw.
Verder is de vleugel groen tot donkergroen.
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.
De onderzijde van de vleugel: de onderste dekveren zijn rood.
Verder is de onderzijde van de vleugel zwart.

Lichaam
De keel en de bovenzijde van de borst zijn groen maar met een sterke grijze waas.
Vanaf de onderzijde van de borst naar de onderbuik is roodbruin.
Naar de vleugels toe en hoe lager op het lichaam wordt het wijnrood bruin.
Toch bedekt dit donkerrood niet de volledige onderbuik.
Men vindt steeds groene veertjes terug in dit donkerrood.
De aars streek is dan weerom donkergroen, licht geschubd.

Lichaam
De keel en de bovenzijde van de borst zijn donkergroen maar met een sterke grijze waas.
Vanaf de onderzijde van de borst naar de onderbuik is roodbruin.
Naar de vleugels toe en hoe lager op het lichaam wordt het bruine wijnrood.
Toch bedekt dit donkerrood niet de volledige onderbuik.
Men vindt steeds groene veertjes terug in dit donkerrood.
De aars streek is dan weerom donkergroen, licht geschubd.

Staart
De bovenzijde van de staart is olijfkleurig met blauwe vlekken.
De onderzijde is zwart.

Staart
De bovenzijde van de staart is olijfkleurig met blauwe vlekken. De onderzijde is zwart.

Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
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Opmerking
Jonge vogels laten veel meer groen zien.
Dit groen verdwijnt na ongeveer 18 maand.
De oranjerode kleur komt dan ook pas echt tot zijn uiting en zal, naarmate de vogels ouder
worden alleen maar toenemen aan intensiteit.

Aratinga jandaya
Nederlands:
Engels:
Duits:

Jendaya parkiet
Jandaya Conure
Jendayasittich

Grootte: 30 cm.
Kop
De kopkleur is overwegend geel.
Rond de ogen en rond de basis van de bovensnavel tot aan het oog is het geel vervangen
door een oranje tot rode kleur.
De intensiteit van dit oranjerood wordt groter naarmate de vogel ouder wordt.
Rond het oog is een grijze oogring, die soms wat lichter tot zelfs wit is aan het begin van de
oogring.
De irisring is oranje, de iris zelf zwart.
De snavel zelf is zwart.
De neusdoppen zijn grijszwart.
Vleugels
De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.
De buitenst primaire vleugelpennen en de secundaire vleugelpennen zijn blauw tot
donkerblauw.
Op de onderzijde zijn de dekveren
oranje rood.
De onderzijde van de vleugelpennen zijn zwart.
Lichaam
De keel is geel. Dit geel gaat over naar oranje rood met gele vlekken op de borst.
De buik tot een uitloper tussen de poten is bloedrood.
Vanaf de inplanting van de poten naar de staart toe is de hoofdkleur groen, met flink wat
gele en oranje vlekjes.
Dit vinden we ook op de dijen terug.
Staart
De bovenzijde van de staart is olijfgroen met blauwe aanslag.
De onderzijde is zwart.
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
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Aratinga weddellii
Nederlands:
Engels:
Duits:

Weddels parkiet
Dusky-headed Conure
Braunkopsittich

Grootte: 28 cm.
Kop
De kopkleur is overwegend grijsbruin met een blauwige waas door de dofblauwe omranding
van de kopveren.
Rond het oog is een brede witte oogring.
De irisring is geeloranje, de iris zelf zwart.
De snavel zelf is zwart.
De neusdoppen en de washuid vertonen een roze waas.
Deze roze waas is trouwens bij oudere vogels (en vooral de mannetjes) tussen de inplanting
van de bovensnavel en de ogen ook terug te vinden.
Bij oudere vogels wordt ook de grijze kruin met een lichte blauwe waas bedekt, voornamelijk
achter de ogen.
De snavel is zwart.
Vleugels
De vleugel is groen tot olijfgroen.
De buitenste vleugelpennen zijn zwart met een blauwe omranding.
Verder zijn de vleugelpennen groen met een blauwe omranding.
De onderzijde is zwart.
Lichaam
De borst is olijfgroen.
Naarmate men naar de onderbuik gaat wordt dit groen olijfgroen met een gele waas.
Tussen de poten is de kleur echter weer groen, te vergelijken met deze van de borst.
Staart
De bovenzijde van de staart is groen door de groene basis, maar de kleur van deze
staartveer loopt uit in het blauw.
De onderdekveren van de staart zijn groen met een gele omranding.
Verder is de staart aan de onderzijde zwart.
Poten
De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.
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