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VOORWOORD:
De kweek van de forpussoorten (dwergpapegaaien), heeft een dermate grote vlucht
genomen, dat een aantal liefhebbers besloot om een vereniging voor kwekers van
Forpussoorten op te richten. Op 1 april 1991 werd deze vereniging opgericht en sloot zich als
afdeling Didam aan bij de N.B.v.V. onder de naam "Nederlandse Forpussen Club".
In augustus 1999 kon de Nederlandse Forpussen Club worden bijgeschreven als doelgroep,
waardoor zij zich uitdrukkelijker kan etaleren binnen de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
Mede hierdoor heeft de kweek met deze vogelsoort een nog grotere vlucht genomen en is er
een behoorlijk aantal mutaties ontstaan, bij met name de grijsrug dwergpapegaai.
Dankzij de inbreng van bestuur en leden van de N.F.C. is deze standaard in de loop der jaren
tot stand gekomen. Elk jaar werd een soort besproken en beschreven, aan de hand van
verschillende exemplaren. Op deze wijze is deze standaard gegroeid.
Een aantal jaren geleden is er een werkgroep opgericht, waarin de Nederlandse Forpusclub,
de Parkieten Speciaalclub van de NBvV (PSC), de Algemene Nederlandse Bond voor
Vogelliefhebbers en de Koninklijke Belgische ornithologische federatie, zitting hebben. Het
doel was een éénduidige standaard, voor alle deelnemende organisaties, hetgeen prima
gelukt is. Onze hartelijke dank aan
iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan de tot stand koming van deze standaard.
Zoals inmiddels gebruikelijk zijn voor de NBvV de omschrijvingen van de kleur en tekening in
een matrix gegoten, zodat het opzoeken en vergelijken eenvoudig is.

Van de Sclater’s dwergpapegaai is geen standaardomschrijving opgenomen, maar meer een
richtlijn beschrijving. Deze is vastgesteld aan de hand van de bestaande literatuur, welke
overigens in beperkte mate aanwezig is. Deze soort wordt niet of nauwelijks in
gevangenschap gehouden.
Zoals elke standaard zal ook deze standaard periodiek herzien, bijgewerkt en/of uitgebreid
moeten worden. Dit mag geen bezwaar zijn, daar de uitgave geschiedt in een losbladig
systeem.
Tenslotte spreekt de KMV-TP de hoop uit, dat deze standaard stimulerend mag werken op de
ontwikkelingen bij de kweek en de keuring van de forpussoorten.

Spijkenisse, juni 2008.
De Keurmeestervereniging Tropische vogels
en Parkieten van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers

VOORWOORD UPDATE 2018-2020.
Er is nu een aparte standaard voor de Forpus coelestis gemaakt.
Van de bestaande standaard de lay-out naar landscape aangepast zodat het beter
leesbaar is op tablets .
Index uitgebreid waardoor overzichtelijker zoeken van de soort mogelijk is.
Toegevoegd matrix misty bij Forpus passerinus passerinus .
Utrecht voorjaar 2018
De Technische commissie Tropische vogels en Parkieten
van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.
Ringmaten verwijderd met verwijzing naar vogelindex.nl website NBvV.nl
De Technische commissie Tropische vogels en Parkieten
van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.
Utrecht zomer 2020
Terug naar index
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ALGEMEEN:
Het geslacht Forpus bestaat uit zeven soorten en ondersoorten, welke allemaal hun
verspreidingsgebied hebben in Zuid-Amerika. Het formaat van deze overwegend groene
dwergpapegaaien ligt tussen de 11cm en 15 cm, zodat ze tot de kleinste
vertegenwoordigers van de papegaaien gerekend kunnen worden. Behoudens het formaat
tonen ze qua model en gedrag veel overeenkomsten met andere Zuid-Amerikaanse
papegaaien. Hun geluid doet wel enigszins denken aan het geluid van mussen, daarom
worden ze ook wel sperling- of muspapegaaitjes genoemd. De Forpus passerinus dankt
zelfs zijn soortnaam aan dit geluid.
Forpussen komen voor in tropische en subtropische gebieden van Zuid – Amerika. Hun
habitat varieert, afhankelijk van de soort, van savannen met doornig struikgewas, tot
regenwouden. Buiten het broedseizoen leven ze in familie groepen van zo’n 50 of meer
vogels. Van de Forpus coelestis zijn zelfs zwerfvluchten waargenomen, die nauwkeurig van
richting veranderde tijdens de vlucht, net als onze spreeuwen zwermen.
Tijdens het broedseizoen zonderen paartjes zich af. Als nestplaats gebruiken ze holten in
bomen, oude spechtennesten enz. Van de Forpus coelestis worden nesten aangetroffen in
vermolmde hekpalen, muur nissen, alles wat maar enigszins op een holte lijkt en een kommetje
voor de eieren bevat. Er wordt geen nestmateriaal aangevoerd. Het legsel bestaat gemiddeld
uit vier tot zes eieren, welke na 18-20 broeden, dagen uitkomen. De jongen vliegen na zo’n
dertig dagen uit, waarna ze nog enige tijd door de ouders gevoerd worden. Aangezien er
duidelijk sprake is van verschil in de geslachten, is er op het moment dat de vogels in de veren
zitten, gelijk te zien wat mannen en poppen zijn.
Ze voeden zich met (halfrijpe) graszaden, vruchten, zaden en bessen, afhankelijk van het
jaargetijde en de aanwezige vegetatie. Er worden ook wel bloesems en nectar gegeten. Hun
behoefte om een bad te nemen is gering, ze nemen genoeg met het dauwvochtige gras, om
daarin te spartelen.
Door hun geringe afmetingen en het feit dat ze niet erg luidruchtig zijn, zijn ze in avicultuur
ook te houden door vogelliefhebbers, die wat kleiner behuisd zijn en/of in een dichter
bebouwd gebied wonen. Ze zijn in zowel kleine vluchtjes als broedkooien prima te houden
en te kweken. Op zich zijn het sterke vogels, maar onze vochtige koude winters
waarderen ze minder. Met name de grijsrug dwergpapegaai heeft zich in de loop van de
tijdontwikkeld tot een gedomesticeerde soort, waarbij al de nodige mutaties ontstaan zijn.
Naast de grijsrug dwergpapegaai worden met name de groenstuit- en de oogring
dwergpapegaai door liefhebbers gehouden.
Terug naar index
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FORPUS CONSPICILLATUS, OOGRING DWERGPAPEGAAI.
ALGEMENE INFORMATIE:

FYSIEKE STANDAARD:

Nederlands
Engels
Duits
Frans

Formaat:
De oogring dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 13 cm. Het
type moet aangepast zijn aan het formaat.

: Oogring dwergpapegaai.
: Spectacled parrotled.
: Augenring-sperlingspapagei.
: Perruche moineau a lunettes.

Forpus C. concpicillatus komt voor in Columbia en het oosten van Pamama. De ondersoort
F. C. caucae komt voor in Columbia, ten westen van het Andes gebergte tot aan de grens
met Ecuador. F.C. metae komt voor in centraal Columbia tot in het westen van Venezuela.
Ze bewonen tropische en subtropische gebieden met open bossen. Hun voedsel bestaat uit
graszaden, bessen en vruchten.

Model:
De oogring dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte
en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden
elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding
korte tapvormige staart. De kop is klein, rond en smal aan de voorzijde met een harmonische
overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de
kop en dient helder uitstralend te zijn.

DE ONDERSOORTEN:

Houding:
De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De oogring dwergpapegaai
moet een fiere houding aannemen.

Naast de nominaatvorm Forpus Conspicillatus conspicillatus ( Lafresnaye 1848) Oogring
dwergpapegaai, kennen we de volgende ondersoorten:
a). F. Conspicillatus caucae (Chapman 1915), Cauca oogring dwergpapegaai.
b). F. Conspicillatus metae (Borrero en Camacho 1961), Metae oogring dwergpapegaai.
Verklaring wetenschappelijke benaming:
Conspicillatus: voorzien van een opvallende oogomgeving.
Caucae:
cauca is een rivier in het westen van Columbia.
Metae:
meta is een rivier in Columbia, welke met zijn onderloop door de
Provincie Meta vloeit en uitmondt in de Orinoco rivier.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:
Bij de Forpus Conspicillatus zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
a. Het zwarte eumelanine.
b. Geel psittacine.
Deze soort bezit tevens blauwstructuur.
Bij deze soort zijn in het verleden wel enkele mutaties ontstaan, zoals pastel en bont. over
de ontwikkeling van deze mutanten is te weinig bekend om ze reeds in deze standaard op
te nemen.

Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De oogring
dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet
helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel
vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie
niet in deze rubriek beoordeeld. Op het “gele” keurbriefje is voor de beoordeling van de
bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.
Poten:
De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren,
alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een
gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.
Snavel:

De snavel staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatige verloop van de
rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar
moet goed sluiten in de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden
gedragen.
Ringmaat:
Zie vogelindex.nl website NBvV.nl
Terug naar index
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HET TEKENINGSPATROON:
Forpus Conspicillatus conspicillatus, Oogring dwergpapegaai.
Man:

Pop:

De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en rondom het oog
een kleurafwijkende (blauwe) rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in
een punt.
De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de
vleugelbocht en langs de vleugels.
De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur.
De koptekening: rondom het oog een kleurafwijkende (smaragdgroene) rand,
achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt.

Forpus Conspicillatus caucae, Cauce oogring dwergpapegaai.
Man:

Pop:

De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en boven en achter
het oog (niet onder het oog!) een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand, uitlopend in
een halve maan om het masker heen.
De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de
vleugelbocht en langs de vleugels.
De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur
De koptekening: boven en achter het oog (niet onder het oog!) een kleurafwijkende
( smaragdgroene) rand.

Forpus conspicillatus metae, Metae oogring dwergpapegaai.
Man:

Pop:

De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en boven het oog
een kleurafwijkende (kobaltblauwe) lijn, eindigend in een punt.
De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de
vleugelbocht en langs de vleugels.
De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur
De koptekening: Boven het oog een kleurafwijkende (smaragdgroene) lijn,
eindigend in een punt.
Terug naar index
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OOGRING DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Forpus conspicillatus conspicillatus,
Kleur:
Masker:
Achter masker:
Nek + achterkop:
Borst, buik en broek:
Anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Onderrug en stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag, buitenste pennen:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Oog tekening:
Onderrug en stuit:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:

Groen man.
Nvt.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas, een nuance lichter dan de
achterkop en nek.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Groen met zeer zachte een grijze waas.
Donkergroen.
Nvt.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen.
Donkergrijs.
Donkergroen.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Donkergroen.
Donkergroen.
Lichtgroen .
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil zwart.

Groen pop.
Helder groen, overgaand in donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Groen met een gele waas.

Helder donkergroen.
Rondom het oog een kobalt-blauwe rand, achter het oog eindigend in een
punt.
Kobaltblauw, neigend naar violet.
Kobaltblauw neigend naar violet.
Diep kobaltblauw.
Kobaltblauw.
Hemelsblauw.
Terug naar index

Nvt.
Rondom het oog een smaragd-groene rand, achter het oog eindigend in een
punt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Geel.

Groen.
Groen met een gele waas.
Donkergroen.
Helder groen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergrijs.
Donkergroen.
Donkergroen met een lichtere rand aan de buitenvlag.
Zeegroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil zwart.
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus concpicillatus conspicillatus:
Oogring dwergpapegaai - Forpus conspicillatus conspicillatus
Man en pop algemeen:
Hoewel de keuring van een oogring dwergpapegaai nog steeds een conditiekeuring is, mag toch gesteld worden dat hier steeds meer sprake is van een cultuurvogel. Het type is zeer
belangrijk en mag beslist niet kleiner / smaller worden. De oogring dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn.
Man:
Kleur: De algemene lichaamskleur bezit een zeer zachte grijze waas, welke duidelijk aanwezig dient te zijn. De mantel oogt doffer groen. Op de borst mag geen blauwe waas aanwezig zijn.
Tekening: Het masker is helder donkergroen, wat duidelijk contrasteert met de lichaamskleur. De kobaltblauwe oogring dient volledig aanwezig te zijn, waarbij opgemerkt dient te worden,
dat deze voor het oog duidelijk smaller is. Dit mag derhalve niet als fout worden aangemerkt. De oogtekening eindigt achter het oog in een punt. Bij vogels met een brede oogring zien we
regelmatig dat de oogring uitvloeit achter de wangen. Dit is niet gewenst en derhalve een duidelijke tekeningsfout. De blauwe vleugeltekening dient duidelijk aanwezig te zijn. Behoudens
deze tekening mag er op het vleugeldek geen blauw aanwezig zijn.
Pop:
Tekening: bezit rond het oog een smaragdgroene rand. Hoewel minder contrasterend, dient deze wel waarneembaar en volledig aanwezig te zijn.
Poppen van de oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.
Terug naar index
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CAUCA OOGRING DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Forpus conspicillatus caucae
Kleur:
Masker:
Achter masker:
Nek + achterkop:
Borst, buik en broek:
Anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Onderrug en stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag, buitenste pennen:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Oog tekening:
Onderrug en stuit:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:

Groen man.
Nvt.
Donkergroen met een zeer zacht grijze waas.
Donkergroen met een grijze waas.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen met een zeer zacht grijze waas.
Groen met een grijze waas.
Donkergroen.
Nvt.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Donkergroen.
Donkergroen.
Lichtgroen.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil zwart.

Groen pop.
Helder groen, overgaand in donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen met een grijze waas.
Groen met een gele waas.
Helder Donkergroen.
Helder donkergroen.
Donkergroen.
Helder groen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen met een lichte rand aan de buitenvlag.
Zeegroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil zwart.

Vleeskleurig.
Kobaltblauwe rand achter (boven) het oog, zeker niet onder het
oog,uitlopend ineen halve maan om het masker.
Kobaltblauw.
Licht Kobaltblauw.
Kobaltblauw, overgaand in zwart.
Kobaltblauw.
Kobaltblauw.

Nvt.
Achter en boven het oog een smaragdgroene rand.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Geel.

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus conspicillatus caucae:
Cauca oogring dwergpapegaai
Man en pop algemeen:
Het betreft hier een conditiekeuring, waarbij de nadruk ligt op conditie, kleurregelmaat en regelmaat/symmetrie van de tekening.
Zowel de man als de pop bezitten een opvallend robuustere snavel dan de nominaatvorm.
Zie ook KTA oogring dwergpapegaai algemeen.
Man:
Tekening: Vertoont slechts een weinig kobaltblauw boven het oog en zeker geen blauw onder het oog. Het kobaltblauw loopt wel door achter het oog naar de wangen en vormt een halve
maan achter de wang. De stuit en grote vleugeldekveren zijn lichter kobaltblauw.
Pop:
Type: Onderscheidt zich van de nominaatvorm door de robuustere snavel. Poppen van de cauce oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.

Terug naar index
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META OOGRING DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Forpus conspicillatus metae
Kleur:
Masker:
Achter masker:
Nek + achterkop:
Borst, buik en broek:
Anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Onderrug en stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag, buitenste pennen:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Oog tekening:
Onderrug en stuit:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:

Groen man.
Nvt.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen met een grijze waas.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Groen met een grijze waas.
Donkergroen.
Nvt.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Donkergroen.
Donkergrijs.
Donkergroen.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Donkergroen.
Donkergroen.
Lichtgroen.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil zwart.

Groen pop.
Helder groen, overgaand in donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen met een grijze waas.
Groen met een gele waas.
Helder donkergroen.
Helder donkergroen.
Donkergroen.
Helder groen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergrijs.
Donkergroen.
Donkergroen met een lichtere rand aan de buitenvlag.
Zeegroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil zwart.

Helder donkergroen.
Boven het oog een kobaltblauwe lijn, eindigend in een punt .
Kobaltblauw .
Licht
Kobaltblauw.
Kobaltblauw,
overgaand in zwart.
Kobaltblauw.
Kobaltblauw.

Nvt.
Boven het oog een smaragdgroene lijn, eindigend in een punt .
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Geel.

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus concpicillatus metae:
Meta oogring dwergpapegaai
Man en pop algemeen:
Het betreft hier een conditiekeuring, waarbij de nadruk ligt op conditie, kleurregelmaat en regelmaat/symmetrie van de tekening.
Man:
Tekening: Vertoont slechts een kobaltblauwe lijn boven het oog, welke net als bij de nominaatvorm, eindigt in een punt.
Er is geen sprake van kobaltblauw onder het oog, noch van een halve maan achter de wang.
Pop:
Tekening: Is behoudens de oogtekening gelijk aan de nominaatvorm. Poppen van de metae oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.
Terug naar index
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FORPUS CYANOPYGIUS, MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI
ALGEMENE INFORMATIE:
Nederlands
Engels
Duits
Frans

: Mexicaanse dwergpapegaai.
: Mexican parrotlet.
: Blaubürzel-sperlingspapagei.
: Perruche a croupion bleu.

De nominaatvorm is afkomstig uit Noordwest Mexico. De ondersoort F. c. insularis komt met
name voor op de Tres (drie) Maria eilanden (Maria Madre, Maria Magdalena en Maria
Cleofäs). Het grootste eiland (Maria Madre) wordt gebruikt als gevangeniseiland. Ze worden
ook waargenomen langs de Mexicaanse kust nabij deze eilanden. De F.c. pallidus komt
voor in het Zuid – oosten van Sonara en het Noord - westen van Mexico.
Het leefgebied van deze soort is vrij variabel; van open landschappen tot loofbossen, met
name langs waterlopen.

DE ONDERSOORTEN:
Naast de nominaatvorm Forpus Cyanopygius cyanopygius ( Souancé, 1856) zijn er de
volgende ondersoorten:
a). F. Cyanopigius pallidus (Brewster 1889 ) Bleke Mexicaanse dwergpapegaai.
b). F. Cyanopigius insularis (Ridgway, 1888) Tres-Marias Mexicaanse dwergpapegaai.

Verklaring wetenschappelijke benaming:
Cyanopigius:
pallidus:
insularis:

stamt af van de griekse woorden kyáneos wat staalblauw / zwartblauw /
donkerkleurig betekend en pyaion wat stuit betekent.
bleek.
eilandbewoner.

Erfelijkheid en veerstructuur:
Bij de Forpus Cyanopygius zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
a. Het zwarte eumelanine.
b. Geel psittacine.
Tevens is deze soort in het bezit van blauwstructuur.
Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

FYSIEKE STANDAARD:
Formaat:
De Mexicaanse dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart tussen
de 13,5 en 14 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:
De Mexicaanse dwergpapegaai is een krachtige compacte vogel, met een druppelvormige
gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de
einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in
verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond en smal met een harmonische overgang
naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en
dient helder uitstralend te zijn.
Houding:
De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De Mexicaanse
dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.
Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Mexicaanse
dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet
helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen
en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in
deze rubriek beoordeeld. Op het “gele” keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering
een afzonderlijke rubriek te vinden.
Poten:
De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren,
alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een
gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.
Snavel:
De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig
verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter,
maar moet goed sluiten in de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden
gedragen.
Ringmaat:
Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

HET TEKENINGSPATROON:
De tekeningsonderdelen van de Mexicaanse dwergpapegaai zijn:
Man:
De vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende (blauwe) rand langs de
vleugels en op de slagpennen.
De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat een afwijkende (blauwe) kleur.
Pop:
Toont geen tekeningsonderdelen.
Terug naar index
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MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Forpus cyanopygius cyanopygius
Kleur:
Masker:
Achter masker:
Nek + achterkop:
Borst en buik:
Broek en anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Onderrug en stuit:
Vleugeldek:
Duimveertjes:
Schouder dekveren:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag,buitenste pennen:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Bovenstaart dekveren:
Staartpennen:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Onderrug en stuit:
Schouder dekveren:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:

Groen man.
Geelgroen.
Groen met een gele waas.
Groen met een gele waas.
Lichtgroen met een gele waas.
Helder groen.
Helder groen.
Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.
Nvt.
Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.
Geelwit.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Groen.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Groen.
Groen met een gele omzoming.
Helder groen.
Grijs.
Grijs.
Grijs.
Iris donkerbruin, pupil zwart.

Groen pop.
Geelgroen.
Groen met een gele waas.
Groen met een gele waas.
Lichtgroen met een gele waas.
Helder groen.
Helder groen.
Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.
Glanzend helder groen.
Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.
Geelwit.
Groen.
Groen.
Donkergrijs.
Donkergroen.
Groen.
Helder groen.
Groen.
Helder groen.
Groen met een gele omzoming.
Geelgroen.
Grijs.
Grijs, een nuance lichter van kleur dan bij de man.
Grijs.
Iris donkerbruin, pupil zwart.

Glanzend lichtblauw.
Lichtblauw,uitvloeiend naar donkerblauw.
Lichtblauw.
Lichtblauw.
Lichtblauw.
Lichtblauw.
Lichtblauw.

Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus cyanopygius cyanopygius :
Mexicaanse dwergpapegaai – Forpus cyanopygius cyanopygius
Algemeen man en pop:
De Mexicaanse dwergpapegaai heeft een geblokt model, met een forse brede kop. Het betreft hier een conditiekeuring. Deze vogels komen in Nederland zeer beperkt, of wellicht zelfs niet
meer voor. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft, wordt u verzocht het bestuur KMV-TP hiervan in kennis te stellen.
Gezien de geringe omvang van de tekening en het vloeiend verloop, worden de poppen van de Mexicaanse dwergpapegaai gekeurd in schaal 2.
Man:
De vleugeltekening en stuit van de man zijn lichtblauw van kleur, dit is typerend voor deze soort. De kleur van het masker is t.o.v. de kopkleur nauwelijks contrasterend, zodat het masker niet
als tekening onderdeel aangemerkt wordt.
Terug naar index
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TRES MARIAS MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Forpus cyanopygius insularis

. Kleur:
Masker:
Achter masker:
Nek + achterkop:
Borst, buik en broek:
Anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Onderrug en stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag, buitenste pennen:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Oog tekening:
Onderrug en stuit:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:

Groen man.
Groen. Rondom de snavelinplant geelgroen.
Rondom het oog een naakte smalle oogring.
Donkergroen met een zeegroene schijn.
Donkergroen met een zeegroene schijn.
Groen.
Groen, overlopend naargroen met een zeegroene schijn.
Groen met een gele waas.
Donkergroen.
Nvt.
Donkergroen.
Geelwit.
Nvt.
Donkergroen.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Donkergroen.
Donkergroen met een gele omzoming.
Groen.
Grijs.
Grijsbruin.
Grijs tot zwart.
Iris donkerbruin, pupilzwart.
Onbevederde dunne oogring.

Groen pop.
Groen. Rondom de snavelinplant geelgroen.
Rondom het oog een naakte smalle oogring.
Donkergroen.
Donkergroen.
Groen.
Groen, overlopend naar groen met een zeegroene schijn.
Groen met een gele waas.
Donkergroen.
Glanzend.Donkergroen.
Donkergroen.
Geelwit.
Donkergroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Groen.
Donkergroen.
Groen.
Donkergroen met een gele omzoming.
Groen.
Grijs.
Grijsbruin, een nuance lichter van kleur dan bij de man
Grijs tot zwart
Iris donkerbruin, pupil zwart.
Onbevederde dunne oogring.

Glanzend donkerblauw.
Donkerblauw, uitvloeiend naar diep donkerblauw.
Donkerblauw.
Donkerblauw.
Donkerblauw.
Donkerblauw.
Donkerblauw.

Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus cyanopygius Insularis:
Tres-Marias Mexicaanse dwergpapegaai – Forpus c. insularis
Algemeen man en pop:
Het betreft een conditiekeuring. Van de Mexicaanse dwergpapegaai is dit de enige ondersoort welke regelmatig op tentoonstellingen aangetroffen wordt .Rond de snavel is de kleur een
nuance lichter. Rondom het oog een smalle naakte oogring.. De snavel is grijs van kleur. Afhankelijk van de conditie kan de kleurdiepte van de poten en de snavel variëren. Zie ook KTA
Mexicaanse dwergpapegaai.
Man:
Toont achter de maskerkleur en in het achterlijf een zeegroene schijn. De kleur van het masker is t.o.v. de kopkleur nauwelijks contrasterend, zodat het masker niet als tekeningsonderdeel
aangemerkt wordt.
Pop:
Poppen van de Tres-Marias Mexicaanse dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal 2.
Terug naar index
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BLEKE MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Forpus cyanopygius pallidus
Kleur:
Masker:
Achter masker:
Nek + achterkop:
Borst, buik en:
Broek en anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Onderrug en stuit:
Vleugeldek:
Duimveertjes:
Schouder dekveren:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag, buitenste pennen:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Onderrug en stuit:
Schouder dekveren:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Primaire vleugeldekveren:
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:

Groen man.
Lichtgroen.
Boven het oog een turkoois-blauwe waas.
Donkergroen met een gele waas.
Groen met een
turkooisblauwe waas.
Groen met een turkoois blauwe waas.
Groen met een turkoois blauwe waas.
Groen met een gele waas.
Nvt.
Donkergroen met een gele schijn.
Geelwit.
Nvt.
Groen.
Grijsgroen.
Donkergroen.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Helder groen met een gele schijn.
Donkergroen.
Groengeel.
Grijs tot hoornkleurig.
Grijs tot hoornkleurig.
Grijs tot hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil donkerbruin tot zwart.

Groen pop.
Lichtgroen.
Donkergroen.
Donkergroen.
Groen met een blauwgrijze waas.

Diep glanzend turkoois.
Donkerblauw,uitvloeiend naar diep donkerblauw.
Nvt.
Nvt.
Diep turkoois blauw.
Turkoois blauw.
Turkoois blauw.

Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.

Groen met een blauwgrijze waas.
Groen met een blauwgrijze waas.
Helder donkergroen.
Glanzend donkergroen.
Helder donkergroen.
Geelwit.
Groen met een grijsblauwe waas.
Groen.
Donkergrijs groen .
Groen.
Donkergroen.
Helder donkergroen.
Groen.
Helder donkergroen.
Donkergroen met een gele omzoming.
Groen met gele schijn.
Grijs tot hoornkleurig.
Grijs tot hoornkleurig.
Grijs tot hoornkleurig.
Iris donkerbruin, pupil donkerbruin tot zwart.

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus cyanopygius pallidus:
Bleke Mexicaanse dwergpapegaai – Forpus cyanopigius pallidus
Algemeen man en pop:
Het betreft hier een conditiekeuring. Deze vogels komen in Nederland zeer beperkt, of wellicht niet meer voor.
Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft, wordt u verzocht het bestuur KNV-TP hiervan in kennis te stellen.
Zie ook KTA Mexicaanse dwergpapegaai

Terug naar index
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FORPUS XANTHOPTERIGIUS, BLAUWVLEUGEL
DWERGPAPEGAAI
ALGEMENE INFORMATIE:
Nederlands
Engels
Duits
Frans

: Blauwvleugel dwergpapegaai.
: Blue-winged parrotlet.
: Blauflügel-sperlingspapagei.
: Perruche moineau.

De nominaatvorm is afkomstig uit Argentinië, Brazilië en Paraguay.
De ondersoort Forpus x. flavissimus is eveneens te vinden in Brazilië.
Forpus x. flavescens komt voor in het oosten van Bolivia en Peru.
De spengeli is te vinden in Noord Columbia. Forpus x. crassirostris heeft zijn
verspreidingsgebied in Peru, Columbia en Noordwest Brazilië.
Tot slot de Forpus x. olallae, deze komt voor in Noordwest Brazilië.
Het leefgebied van de blauwvleugel dwergpapegaaien bestaat uit open en halfopen
landbouwgebieden, parken en tuinen. Ze komen ook voor aan de randen van regenwouden
en savannen. In de broedtijd leven ze paarsgewijs, daarbuiten in kleine groepen. Ze voeden
zich met graszaden, bessen, vruchten, bloesem, nectar en bladknoppen.

c). Forpus xanthopterygius crassirostris.
De man is gelijk aan de nominaatvorm, maar alle blauwe tekening is bleker van kleur. De
grote vleugeldekveren zijn bleek grijsachtig violet-blauw, in contrast met de donker violetblauwe kleine vleugeldekveren. Bij de pop is de kleur van de bevedering meer geel.
De bovensnavel is aan het eind smaller, meer samengedrukt in het midden. Het formaat is
iets kleiner dan de nominaatvorm. Voor zover bekend zijn deze vogels nog niet in
gevangenschap gehouden.
d). Forpus xanthopterygius olallae.
De man is gelijk aan de ondersoort F. x. crassirotris, maar het violetblauw van de vleugels,
stuit en onderrug is donkerder, terwijl het violetblauw van de ondervleugel dekveren bleker
van kleur is. Het groen van de bovenzijde is gemiddeld wat donkerder. De pop is gelijk aan
de pop van de ondersoort F.x. crassirostris.
Verklaring wetenschappelijke benaming:
Xanthopterygius: Stamt af van de griekse woorden xanthos wat goudgeel betekent en het
woord pteryx, wat voor vleugel / veer staat.
Flavissimus:
Zeer geel.
Flavescens:
Flavus is goudgeel, escens vlakt dit vervolgens af. Het betekend dus iets
opgebleekt goudgeel.
Olallae:
Vernoemd naar Alfonso Olalla
Crassirostris:
Crassus betekent dik, rostrum is snavel, dus diksnavel.

DE ONDERSOORTEN:
Naast de nominaatvorm Forpus xanthopterigius xanthopterigius (Spix, 1824)
zijn er de volgende ondersoorten:
a). Forpus xanthopterygius flavissimus
(Helmayr, 1929).
Ceara Blauwvleugel dwergpapegaai.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:

b). Forpus. xanthopterygius flavescens
(Salvadori, 1891).
Boliviaanse blauwvleugel dwergpap.

Tevens is de soort in het bezit van blauwstructuur.

c). Forpus. xanthopterygius crassirostris (Taczanowski, 1883).
Diksnavel blauwvleugeldwergpap.

Bij de Forpus xanthopterygius zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
a. Het zwarte eumelanine
b. Geel psittacine
Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.
Terug naar index

d). Forpus. xanthopterygius olallae
(Gyldenstolpe, 1941).
Olalla blauwvleugeldwergpapegaai.
Van de nominaatvorm en de onder a, b, en c genoemde ondersoorten is in deze standaard
een omschrijving opgenomen.
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FYSIEKE STANDAARD:
Formaat:
De blauwvleugel dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart tussen
de 12 en 13 cm (afhankelijk van de ondersoort). Het type moet aangepast zijn aan het
formaat.
Model:
De blauwvleugel dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en
een rechte ruglijn. In rusthouding knikt de kop als het ware iets naar voren, zodat een
enigszins gebogen kop/nek lijn ontstaat.
De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De
vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige
staart.
De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is
centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn
Houding:
De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De blauwvleugel
dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.
Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De blauwvleugel
dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet
helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel
vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie
niet in deze rubriek beoordeeld. Op het “gele” keurbriefje is voor de beoordeling van de
bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

Bevedering:
De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden
gedragen.
Ringmaat:
Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

HET TEKENINGSPATROON:
De tekeningsonderdelen van de (wildkleur) blauwvleugel dwergpapegaai zijn:
Man:
De koptekening: Deze bestaat uit een masker, zonder vaste begrenzing. De
afscheiding verloopt vloeiend.
De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (blauwe / violette) rand langs
de vleugels en op de
Slagpennen.
De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat uit een afwijkende kleur (kleurdiepte
afhankelijk van de ondersoort).
Pop: Koptekening: Rond de snavel een afwijkende (gele) kleur aanwezig. De intensiteit
van deze (gele) kleur is afhankelijk van de (onder) soort. De aftekening van dit
veerveld is vloeiend.

Terug naar index

Poten:
De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren,
alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een
gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.
Snavel:
De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig
verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter,
maar moet goed sluiten in de bovensnavel.
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BLAUWVLEUGEL DWERGPAPEGAAI MANNEN:
Forpus xanthopterygius,
F. xanthopterygius
Groen man

F. x. flavescens
Groen man

F. x. flavissimus
Groen man

Kleur:
Nek + achterkop:
Borst, buik, broek en flank:

Donkergroen.
Groen, donker uitlopend naar de anaalstreek.

Groen.
Groen.

Donkergroen.
Heldergroen.

Mantel:
Anaalstreek:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 slagpennen:

Donkergroen.
Groen.
Donkergroen.
Donkergroen.

Groen een nuance donkerder dan de borst.
Groen geel.
Groen een nuance donkerder dan de borst.
Donkergroen.

Donkergroen.
Helder groen.
Donkergroen.
Groen met een smalle gele vaan.

Binnenvlag buitenste 4 slagpennen:
Slagpennen:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:
Staartpennen:

Donkergrijs.
Groen.
Nvt.
Groen.
Groen.

Grijs.
Groen met een smalle gele vaan.
Nvt.
Groen.
Heldergroen.

Bovenstaart dekveren:

Donkergrijs.
Nvt.
Nvt.
Groen.
Helder groen met een gele vaan langs de
binnenvlag.
Groen.

Groen.

Heldergroen.

Onderstaart dekveren:

Groen.

Groen.

Geelgroen.

Snavel:

Hoornkleurig.

Grijsbruin.

Lichtgrijs.

Poten:

Grijsbruin.

Grijs.

Grijs.

Nagels:

Eenkleurig grijs tot lichtbruin.

Eenkleurig grijs tot lichtbruin.

Eenkleurig grijs tot lichtbruin.

Ogen:
Tekening:
Masker:

Iris donkerbruin, pupil zwart.

Iris donkerbruin, pupil zwart.

Iris donkerbruin, pupil zwart.

Vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend
naar heldergroen zonder vaste begrenzing.

Onderrug:
Stuit:

Donkerblauw.
Donkerblauw.

Rondom de snavelinplant groengeel, verlopend Vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar
naar heldergroen zonder vaste begrenzing.
geelgroen zonder vaste begrenzing. Voorhoofd
geel.
Donkerblauw.
Kobalt, neigend naar violet.
Donkerblauw.
Kobalt, neigend naar violet.

Slagpennen:

Donkerblauw.

Nvt.

Nvt.

Primaire vleugeldekveren:
Buitenste secundaire vleugeldekveren:

Donkerblauw.
Blauw.

Blauw.
Blauw.

Kobalt met een violet waas.
Blauw.

Binnenste secundaire vleugeldekveren: Blauw.

Blauw.

Blauw.

Rand vleugelbocht:

Blauw.

Violet.

Blauw.

Terug naar index
Pagina 22 van 45

BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI POPPEN:
Forpus xanthopterygius
F. xanthopterygius
Groen pop

Kleur:

F. x. flavescens
Groen pop.

F. x. flavissimus
Groen pop

Wangen:
Kop:
Nek + achterkop:

Donkergroen.

Groen.

Groen.

Borst, buik, broek en flank:

Geelgroen, donker uitlopend naar anaalstreek.

Groen.

Geel groen.

Mantel:

Donkergroen.

Groen, een nuance donkerder dan de borst.

Donkergroen.

Anaalstreek:
Onderrug:
Stuit:
Vleugeldek:

Helder groen.
Turkoois groen.
Turkoois groen.
Donkergroen.

Groen.
Heldergroen.
Heldergroen.
Groen, een nuance donkerder dan de borst.

Heldergroen.
Heldergroen.
Heldergroen.
Donkergroen.

Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag,buitenste pennen:

Donkergroen.
Donkergrijs.
Donkergroen.

Groen.
Donkergrijs.
Groen.

Groen met een smalle gele vaan.
Grijs.
Groen met een smalle gele vaan.

Primaire vleugeldekveren:

Groen.

Groen.

Groen.

Buitenste secundaire
vleugeldekveren:
Binnenste secundaire
vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Groen.

Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:

Groen.
Groen.

Groen met een gele buitenvaan.
Groen.

Groen.
Groen.

Onderstaart dekveren:

Geelgroen.

Groen.

Geelgroen.

Snavel:
Poten:

Hoornkleurig.
Grijsbruin.

Grijsbruin.
Grijsbruin.

Lichtgrijs.
Grijsbruin.

Nagels:

Eenkleurig grijs tot lichtbruin.

Eenkleurig grijs tot lichtbruin.

Eenkleurig grijs tot lichtbruin.

Ogen:

Iris donkerbruin, pupil zwart.

Iris donkerbruin, pupil zwart.

Iris donkerbruin, pupil zwart.

Vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend
naar heldergroen zonder vaste begrenzing.

Rondom de snavelinplant groengeel, verlopend
naar heldergroen zonder vaste begrenzing.

Vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar
geelgroen zonder vaste begrenzing. Voorhoofd
geel.

Tekening:
Masker:

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus xanthopterygius:
Blauwvleugel dwergpapegaai – Forpus xanthopterygius xanthopterygius
Algemeen man en pop:
De keuring van een blauwvleugel dwergpapegaai is met name een conditiekeuring. Naast een goede conditie en type dient met name gelet te worden op een goede
kleuregaliteit en regelmaat van de tekening. De blauwvleugel dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte. Typerend voor deze soort is de iets
naar voren gebogen kop / nek in rusthouding.
Man:
Tekening: Rond de snavel geelgroen (de nadruk ligt op geel) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een
regelmatig verloop te hebben. De vleugeltekening en stuit / onderrugkleur dienen diep donkerblauw van kleur te zijn.
Pop:
Kleur: Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een
regelmatig verloop te hebben. De lichaamskleur is minder sprekend dan bij de mannen. Poppen van de blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal twee.
Boliviaanse blauwvleugel dwergpapegaai – Forpus x. flavescens.
Algemeen man en pop:
De snavel is grijsbruin van kleur. Zie ook KTA Blauwvleugel dwergpapegaai.
Man:
Tekening: Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Na de buitenste 4 slagpennen, verloopt de kleur van de 3 volgende slagpennen van blauw naar groen, hierdoor is een groene spiegel zichtbaar
.
Pop:
Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig
verloop te hebben. Bij vergelijking met een man is de kleur minder geel. De kleuren zijn minder sprekend dan bij de man. Poppen van de Boliviaanse blauwvleugel
dwergpapegaai worden gekeurd in schaal twee.
Ceara blauwvleugel dwergpapegaai – Forpus x. flavissimus.
Algemeen man en pop:
De snavel is lichtgrijs van kleur. Deze ondersoort heeft het uitgebreidste / helderste gele masker. Zie ook KTA Blauwvleugel dwergpapegaai.
Man:
Tekening: Rond de snavel geel, verlopend naar geelgroen (nadruk ligt op geel) De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te
hebben. De kleur rond de snavel dient geel te zijn zonder groene aanslag.
Pop:
Kleur: Rond de snavel geel van kleur, verlopend naar geelgroen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Bij vergelijking met een man is de kleur minder geel. De kleuren zijn minder sprekend dan bij de man. Poppen van de Ceara blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal 2.

Terug naar index

Pagina 24 van 45

FORPUS SPENGELI DWERGPAPEGAAI
ALGEMENE INFORMATIE:
Nederlands:

Spengel dwergpapegaai.

De spengeli lijkt in geen enkel opzicht op de overige blauwvleugel (onder)soorten, maar
heeft behoudens de hemelsblauwe onderrug en stuit veel meer weg van de groenstuiten.
Afwijkingen t.o.v. de overige blauwvleugels:
- Het model: Is overeenkomstig de groenstuiten en lijkt in veel mindere mate op een
blauwvleugel.
- De meeste forpussen (in ieder geval blauwvleugels) tonen in min of meerdere mate blauw
in hun slagpennen,
uitgezonderd de groenstuiten, deze tonen uitsluitend blauw in hun
primaire vleugeldekveren. De spengeli heeft overeenkomstig de groenstuiten, uitsluitend
blauwe vleugeldekveren en geen blauw in de slagpennen.
- De pootkleur bij blauwvleugels is grijsbruin – grijs.
- Bij groenstuiten zijn deze vleeskleurig. Spengeli’s hebben eveneens vleeskleurige poten.
- De koptekening van de spengeli is overeenkomstig het masker van de groenstuiten.
De herkomst:
De spengeli komt voor in Colombia, het noorden van Zuid-Amerika. Een gebied dat aansluit
op het verspreidingsgebied van de groenstuiten. Alle andere blauwvleugels komen voor in
het midden van Zuid - Amerika.
De spengeli lijkt dus qua type, kleur / tekening, gedrag en verspreidingsgebied veel op de
groenstuiten. Het is een op zich zelf staande soort of behoort de spengeli tot de groep
“groenstuiten “, waarbij de keuze van de Nederlandse naam wellicht enigszins ongelukkig
gekozen is.

De ondersoorten:
Geen.
Verklaring wetenschappelijke benaming:
Spengeli: Vernoemd naar Dr. J.W. Spengel

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:
Bij de Forpus spengeli zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
a. Het zwarte eumelanine.
b. Geel psittacine.
Deze soort bezit tevens blauwstructuur
Bij deze soort zijn nog geen mutaties ontstaan.

FYSIEKE STANDAARD:
Formaat:
De Spengel dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 13 cm. Het
type moet aangepast zijn aan het formaat.
Model:
De Spengel dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte
en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden
elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding
korte tapvormige staart. De kop is klein, rond en smal aan de voorzijde met een harmonische
overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de
kop en dient helder uitstralend te zijn.
Houding:
De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De oogring dwergpapegaai
moet een fiere houding aannemen.
Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De oogring
dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet
helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel
vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie
niet in deze rubriek beoordeeld. Op het “gele” keurbriefje is voor de beoordeling van de
bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.
Poten:
De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren,
alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een
gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.
Snavel:
De snavel staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatige verloop van de rondingen
van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in
de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden
gedragen.
Ringmaat:
Zie vogelindex.nl website NBvV.nl
Terug naar index
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HET TEKENINGSPATROON:
De tekeningsonderdelen van de Forpus spengeli zijn:
Man:

De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker.
De vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende (blauwe) rand langs de
vleugels.
De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat een afwijkende (hemelsblauwe) kleur.

Pop:

Koptekening: Boven de snavel is een (gele) band aanwezig, overgaand in een
(gele) ring rond het oog.
Terug naar index
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SPENGEL DWERGPAPAGAAI MAN:
Forpus spengeli
Forpus spengeli
Groen man

Kleur:
Nek + achterkop:
Borst, buik, broek en flank:

Donkergroen met een lichte grijze waas.
Lichtgroen met een gele schijn.

Mantel:
Anaalstreek:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 slagpennen:

Groen.
Helder lichtgroen.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Groen.

Binnenvlag buitenste 4 slagpennen:
Slagpennen:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:
Staartpennen:

Donkergrijs.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur, vanaf de inplant een lichtgroene buitenrand, binnenvlag donkergrijsgroen.
Heldergroen
Geel
Helder groen met een gele vaan.

Bovenstaart dekveren:

Helder glanzend groen.

Onderstaart dekveren:

Helder geel met een groene waas.

Snavel:
Poten:

Licht hoornkleurig .
Vleeskleurig.

Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Wangen:
Kop:
Onderrug:
Stuit:
Slagpennen:
Primaire vleugeldekveren:
Buitenste secundaire vleugeldekveren:

Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris donkerbruin, pupil grijs.
Helder smaragdgroen.
Helder smaragdgroen.
Helder groen met een lichte grijze waas.
Hemelsblauw, naar de stuit uitlopend naar iets glanzend hemelsblauw.
Hemelsblauw, iets glanzend.
Nvt.
Violet.
Lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.

Binnenste secundaire vleugeldekveren: Lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.
Rand vleugelbocht:
Nvt.
Terug naar index
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SPENGEL DWERGPAPAGAAI POP:
Forpus spengeli
Forpus spengeli
Groen pop.

Kleur:
Wangen:
Kop:
Nek + achterkop:

Groen.
Groen.
Groen.

Borst, buik, broek en flank:

Helder lichtgroen.

Mantel:

Donkergroen.

Anaalstreek:
Onderrug:
Stuit:
Vleugeldek:

Helder lichtgroen.
Heldergroen.
Heldergroen.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.

Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag,buitenste pennen:

Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donkergroen.
Donkergroen.

Primaire vleugeldekveren:

Donkergroen.

Buitenste secundaire
vleugeldekveren:
Binnenste secundaire
vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:

Donkergroen.

Onderstaart dekveren:

Helder geelgroen.

Snavel:
Poten:
Nagels:

Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig .
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Ogen:

Iris donkerbruin, pupil grijs.

Tekening:
Masker:

Helder groen met een smalle gele band boven de snavel, overgaand in een gele ring rond het oog.

Donkergroen.
Heldergroen.
Donkergroen met een gele vaan.
Helder groen.

Terug naar index

Pagina 28 van 45

Keurtechnische aanwijzingen Man en Pop:
Spengel dwergpapegaai – Forpus spengeli
Algemeen man en pop:
Het type van deze ondersoort wijkt af van de overige blauwvleugel (onder) soorten en komt meer overeen met het type van een F. passerinus.
Forpus spengeli. De spengeli lijkt in geen enkel opzicht op de overige blauwvleugel (onder)soorten, maar heeft behoudens de hemelsblauwe onderrug en stuit veel meer weg van de
groenstuiten. Afwijkingen t.o.v. de overige blauwvleugels: - Het model: Is overeenkomstig de groenstuiten en lijkt in veel mindere mate op een blauwvleugel. - De meeste forpussen (in ieder
geval blauwvleugels) tonen in min of meerdere mate blauw in hun slagpennen, uitgezonderd de groenstuiten, deze tonen uitsluitend blauw in hun primaire vleugeldekveren. De spengeli
heeft overeenkomstig de groenstuiten, uitsluitend blauwe vleugeldekveren en geen blauw in de slagpennen. - De pootkleur bij blauwvleugels is grijsbruin – grijs. Bij groenstuiten zijn deze
vleeskleurig. Spengeli’s hebben eveneens vleeskleurige poten. - De koptekening van de spengeli is overeenkomstig het masker van de groenstuiten. - De herkomst: De spengeli komt voor
in Colombia, het noorden van Zuid-Amerika. Een gebied dat aansluit op het verspreidingsgebied van de groenstuiten. Alle andere blauwvleugels komen voor in het midden van Zuid Amerika.
De spengeli lijkt dus qua type, kleur / tekening, gedrag en verspreidingsgebied veel op de groenstuiten. Wellicht is het een op zich zelf staande soort of behoort de spengeli tot de groep
“groenstuiten “, waarbij de keuze van de Nederlandse naam wellicht enigszins ongelukkig gekozen is.
Man:
Tekening:
Toont als enige van de omschreven (onder)soort geen geel in het masker, dit is helder smaragdgroen en strak afgetekend (niet vloeiend). De stuit en onderrug zijn hemelsblauw van kleur. Bij
de overige blauwvleugels varieert dit van donkerblauw tot violet.
Pop:
Kleur:
Heeft een smalle gele band boven de snavel, overgaand in een gele ring rond het oog. Dit is regelmatig afgetekend en verloopt niet vloeiend. De lichaamskleur is minder sprekend dan bij de
man. Gezien de beperkte omvang en het vloeiend verloop van de tekening dienen poppen van de Spengel dwergpapegaai in schaal twee gekeurd te worden.
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FORPUS XANTHOPS, GEELMASKER DWERGPAPEGAAI.

FYSIEKE STANDAARD:

ALGEMENE INFORMATIE:

Formaat:
De geelmasker dwergpapegaai meet, vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart, tussen
de 14,5 cm. tot 15 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Nederlands
Engels
Duits
Frans

: Geelmasker dwergpapegaai.
: Yellow-faced parrotlet.
: Gelbmasken-sperlingspapagei.
: Perruche moineau à masque jaune.

De Forpus xanthops is afkomstig uit het Noordwesten van Peru. Het verspreidingsgebied
is relatief klein, zeker in vergelijking met sommige andere forpussoorten. De vogels komen
voor aan de randen van bossen. De soort wordt bedreigd door de aanwezigheid van
kuddes geiten, welke directe voedsel concurrenten zijn. Ook de aanwezigheid van
zilvermijnen in het verspreidingsgebied komt de soort niet echt ten goede. Samenvattend
kunnen we stellen, dat het met deze soort in het wild niet echt goed gaat.

De ondersoorten:
Van de Forpus xanthops (salvin1895), Geelmasker dwergpapegaai zijn geen
ondersoorten bekend.

Verklaring wetenschappelijke benaming:
Xantops: met goudgeel gezicht.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:
Bij de Forpus xanthops zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
a. Het zwarte eumelanine.
b. Geel psittacine.
Deze soort is ook in het bezit van blauwstructuur.
Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

Model:
De geelmasker dwergpapegaai is een krachtige compacte vogel met een druppelvormige
gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de
einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in
verhouding korte tapvormige staart.
De kop is rondachtig fors met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is
centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.
Houding:
De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De geelmasker
dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.
Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De blauwvleugel
dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet
helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel
vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie
niet in deze rubriek beoordeeld. Op het “gele” keurbriefje is voor de beoordeling van de
bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.
Poten:
De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren,
alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een
gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.
Snavel:
De snavel maakt een wat forse indruk, is enigszins vooruitstaand en volgt het gelijkmatig
verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter,
maar moet goed sluiten in de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden
gedragen.
Ringmaat:
Zie vogelindex.nl website NBvV.nl
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GEELMASKER DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Forpus xanthops,
Kleur:
Nek + achterkop:
Borst, buik en broek:
Anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Vleugeldek:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag buitenste pennen:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:

Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Oogstreep:
Onderrug en stuit:
Bovenstaart dekveren:
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:

Groen man.
Donkergroen, grijs met een blauwe waas.
Donkergroen met een gele waas.
Lichtgroen met een grijsgele waas.
Lichtgroen met een grijsgele waas.
Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
Groen.
Grijs.
Groen.
Groen.
Nvt.
Geel met een groene waas.
Licht hoonkleurig.Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte,
dit kan variëren van bruin tot zwart. Dit donkere gedeelte bevindt zich
op het midden van de snavel, is ongeveer 5 mm breed en iets taps
toelopend naar de punt.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris zwart met een donkergrijze oogring, pupil zwart..

Groen pop.
Donkergroen, grijs met een blauwe waas.
Donkergroen met een gele waas.
Lichtgroen met een grijsgele waas.
Lichtgroen met een grijsgele waas.
Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
Groen.
Grijs.
Groen.
Groen, met een smalle gele rand.
Groen, met een smalle gele rand.
Geel met een groene waas.
Licht hoonkleurig.Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte,
dit kan variëren van bruin tot zwart. Dit donkere gedeelte bevindt zich
op het midden van de snavel, is ongeveer 5 mm breed en iets taps
toelopend naar de punt.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris zwart met een donkergrijze oogring, pupil zwart..

Geel.
Blauw met een grijze waas.
Diep donkerblauw.
Diep donkerblauw.
Diep donkerblauw.
Kobaltblauw.
Kobaltblauw, loopt uit in de schouder.

Geel.
Blauw met een grijze waas.
Blauw.
Nvt.
Lichtblauw.
Blauwgroen.
Blauw, loopt uit in de schouder.
Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus xanthops:
Geelmasker dwergpapegaai – Forpus xanthops.
De geelmasker dwergpapegaai is de grootste soort uit het geslacht Forpus. Hoewel het hier een conditiekeuring betreft, dient goed gekeken te worden naar het model. Smalle vogels
dienen te worden bestraft in de rubriek model. De vleugeltekening is bij de mannen duidelijk intensiever van kleur dan bij de poppen.
Het blauw van de rand vleugelbocht loopt uit in de schouder, dit mag niet als fout worden aangemerkt.
Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte. De kleur hiervan kan variëren van bruin tot zwart en verschilt, afhankelijk van de broedconditie, ook in omvang.
Hiervoor mag dan ook niet worden gestraft.
Poppen van deze soort dienen te worden gekeurd in schaal één.
Terug naar index
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FORPUS PASSERINUS, GROENSTUIT DWERGPAPEGAAI
ALGEMENE INFORMATIE:
Nederlands
Engels
Duits
Frans

: Groenstuit dwergpapegaai.
: Green-rumped parrotlet.
: Grünbürzel-Sperlingspapagei.
: Perruche moineau de Guyana.

Verklaring wetenschappelijke benaming:
passerinus:
viridissimus:
cyanophanus:
cyanochlorus:
deliciosus:

De nominaatvorm komt voor in Suriname, Guyana en Frans-Guyana.
De ondersoort Forpus p. viridissimus is afkomstig uit Venezuela en het oostelijk deel van
Colombia.
Het verspreidingsgebied van de Forpus.p. deliciosus bevindt zich aan de beide zijden van
de Amazone en het Amapagebied en het Noorden van Brazilië.
Forpus.p. cyanochlorus is eveneens afkomstig uit het Noorden van Brazilië.
Als laatste Forpus p. cyanophanus, deze ondersoort is afkomstig uit het noorden van
Colombia.
Groenstuit dwergpapegaaien leven in open (gras) gebied met verspreid staande bomen en
struiken. Buiten het broedseizoen leven ze in groepen. Tijdens het broedseizoen leven de
paartjes afzonderlijk. Hun voeding bestaat uit (gras)zaden, bessen en vruchten.

DE ONDERSOORTEN:
Naast de nominaatvorm Forpus passerinus passerinus (Linnaeus, 1758) zijn er de volgende
ondersoorten:
a). F. passerinus viridissimus (Lafresnaye, 1848) Venezolaanse groenstuit
dwergpapegaai.
b). F. passerinus deliciosus (Ridgway, 1888) Pracht groenstuit dwergpapegaai.
c). F. passerinus cyanochlorus (Schlegel, 1864) Roraima groenstuit dwergpapegaai.
d). F. passerinus cyanophanus (Todd, 1915) Rio Hacha groenstuit dwergpapegaai.
Van de nominaatvorm en de onder a en b genoemde ondersoorten is een omschrijving in
deze standaard opgenomen.
c). Forpus passerinus cyanochlorus:
Volwassen vogels zijn gelijk aan de nominaatvorm, met uitzondering van de groene
lichaamskleur bij de pop. Het groen van de lichaamsbevedering bij de pop is meer
geelachtig, met name in de onderrug en stuit.
d). Forpus passerinus cyanophanus:
De man is gelijk aan de man van een F.p.viridissimus. maar uitgebreider violetblauw op de
grote en kleine vleugeldekveren. Deze vormen een opvallende vlek op de gesloten vleugel.
Verder een meer uitgebreider violet-blauwe tekening op de ondervleugeldekveren. De pop
is gelijk aan de nominaatvorm.

op een mus (passer) gelijkend. (verwijzend naar het geluid).
zeer groen. (overtreffende trap van viridis, wat groen betekent)
stamt af van de griekse woorden kyáneos wat staalblauw / zwartblauw /
donkerkleurig betekent en phainein wat tonen / laten zien betekent.
stamt af van de griekse woorden kyáneos wat staalblauw / zwartblauw /
donkerkleurig betekent
en chrorós, wat groen / groenachtig betekent
fijn / uitgelezen.

Erfelijkheid en veerstructuur:
Bij de Forpus passerinus zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
a. Het zwarte eumelanine.
b. Geel psittacine.
Deze soort is tevens in het bezit van blauwstructuur.
Van de groenstuit dwergpapegaai is op dit moment één mutatie bekend: de misty. De
vererving van deze mutatie is autosomaal onvolledig dominant. In deze standaard is een
herkenning omschrijving van deze mutant opgenomen.

FYSIEKE STANDAARD:
Formaat:
De groenstuit dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 12 cm.
Het type moet aangepast zijn aan het formaat.
Model:
De groenstuit dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en
een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar
niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding
korte tapvormige staart. De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de
schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient
helder uitstralend te zijn.
Houding:
De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De groenstuit dwergpapegaai
moet een fiere houding aannemen.
Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De grioenstuit
dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet
helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen
en mag ook niet ‘bol’ zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in
deze rubriek beoordeeld. Op het “gele” keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering
een afzonderlijke rubriek te vinden.
Pagina 33 van 45

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren,
alle onbeschadigd aanwezig en dienen de zitstok goed te omklemmen Elke teen is voorzien
van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en éénkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te
zijn
Snavel:
De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig
verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter,
maar moet goed sluiten in de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden
gedragen
.
Ringmaat:
Zie vogelindex.nl website NBvV.nl

HET TEKENINGSPATROON:
De tekeningsonderdelen van de groenstuit dwergpapegaai zijn:
Man:
De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker.
De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende rand langs de vleugels en op
de slagpennen
Pop:

Koptekening: Boven de snavelriem is in de kopkleur een kleurafwijking aanwezig.
De vorm en intensiteit van het veerveldis afhankelijk van de (onder) soort. De
aftekening van dit veerveld is vloeiend,
maar dient wel zo strak mogelijk te zijn (bij de wildkleur is deze tekening geel)
Terug naar index

.
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GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI MAN:
Forpus passerinus passerinus
Kleur:
Masker:
Kop:
Nek:
Borst , buik en broek:
Flank:
Mantel:
Anaalstreek:
Onderrug:
Stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:
Binnenvlag binnenste grote slagpennen
Buitenvlag kleine Slagpennen:
Binnenvlag kleine Slagpennen:
Duimveertjes:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Wangen:
Primaire vleugeldekveren:
Buitenste secundaire vleugeldekveren:
Binnenste secundaire vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Ondervleugel dekveren:

Groen man.
Nvt.
Groen.
Groen met een zeer zachte grijze waas.
Helder lichtgroen.
Helder lichtgroen.
Donkergroen.
Helder lichtgroen.
Helder emerald groen.
Helder emerald groen.
Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Donker grijsgroen.
Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.
Donker grijsgroen.
Donker grijsgroen met smalle gele rand.
Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.
Helder groen.
Groen met een gele vaan.
Helder lichtgroen.
Geel met een groene waas.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris zwart, pupil donkerbruin.

Misty man.
Nvt.
Groen.
Flets olijfgroen met een zeer zachte bruine waas.
Helder lichtgroen.
Helder lichtgroen.
Donkergroen.
Helder lichtgroen.
Helder emerald groen.
Helder emerald groen.
Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Donker grijsgroen.
Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.
Donker grijsgroen.
Donker grijsgroen met smalle gele rand.
Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.
Helder groen.
Groen met een gele vaan.
Helder lichtgroen.
Geel met een groene waas.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris zwart, pupil donkerbruin.

Helder groen.
Helder groen.
Violet.
Hemelsblauw.
Groen naar buiten uitlopend in hemelsblauw..
Hemelsblauw.
Donker violet.

Helder groen.
Helder groen.
Violet.
Hemelsblauw.
Groen naar buiten uitlopend in hemelsblauw..
Hemelsblauw.
Donker violet.

Terug naar index
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GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI POP:
Forpus passerinus passerinus
Kleur:
Masker:
Kop:
Nek:
Borst , buik en broek:
Flank:
Mantel:
Anaalstreek:
Onderrug:
Stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:
Binnenvlag binnenste grote slagpennen
Buitenvlag kleine Slagpennen:
Binnenvlag kleine Slagpennen:
Primaire vleugeldekveren:
Buitenste secundaire vleugeldekveren:
Binnenste secundaire vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:
Ondervleugel dekveren:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Boven de snavel

Groen pop.
Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.
Helder groen.
Helder groen.
Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Donkergroen.
Helder lichtgroen.
Helder groen.
Helder groen.
Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donker grijsgroen.
Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donker grijsgroen.
Donker grijsgroen met smalle gele rand.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Donkergroen.
Helder groen.
Helder groen
Helder groen.
Geel.
Helder lichtgroen.
Groen met een gele vaan.
Lichtgroen.
Geel met een groene waas.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris zwart, pupil donkerbruin.

Misty pop.
Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.
Helder groen.
Helder groen.
Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Donkergroen.
Helder lichtgroen.
Helder groen.
Helder groen.
Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donker grijsgroen.
Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donker grijsgroen.
Donker grijsgroen met smalle gele rand.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Donkergroen.
Helder groen.
Helder groen
Helder groen.
Geel.
Helder lichtgroen.
Groen met een gele vaan.
Lichtgroen.
Geel met een groene waas.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris zwart, pupil donkerbruin.

Een kleine gele driehoek boven de snavel.

Een kleine gele driehoek boven de snavel.

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Groenstuit dwergpapegaai:
Groen

Algemeen man en pop.
Hoewel de keuring van een groenstuit dwergpapegaai nog steeds een conditiekeuring is, mag toch gesteld worden dat hier steeds meer sprake is van een cultuurvogel. De
groenstuit dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte. Het type is zeer belangrijk en mag beslist niet kleiner / smaller worden. Bovendien dient
men te letten op de snavelvorm, deze mag beslist geen erg forse indruk geven. Gezien de geringe omvang van de tekening en het vloeiend verloop, worden de poppen van
de groenstuit dwergpapegaai gekeurd in schaal 2.
Man:
Kleur: In de nek is een zachte grijze waas aanwezig. De onderrug en stuit zijn helder emerald groen van kleur en mogen absoluut geen blauw tonen.
Het masker van de man is helder groen en contrasteert nauwelijks met de borstkleur.
Tekening: Hoewel niet erg prominent, dient de blauwe vleugeltekening duidelijk aanwezig te zijn.
Pop:
Kleur: Er dient streng gelet te worden op de kleurdiepte en egaliteit. Boven de snavel is een klein geel driehoekje aanwezig. Hoewel niet scherp afgetekend, dient dit wel zo
strak mogelijk te zijn. Het mag zeker niet uitvloeien in de richting van de ogen, zodat er een bandje ontstaat.

Misty

Algemeen man en pop.
Man:
Pop:

Terug naar index
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PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI MAN:
Forpus passerinus deliciosus
Kleur:
Masker:
Kop:
Nek:
Borst , buik en broek:
Flank:
Onderrug:
Stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:
Binnenvlag binnenste grote slagpennen
Buitenvlag kleineSlagpennen:
Binnenvlag kleine Slagpennen:
Binnenste secundaire vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:
Ondervleugel dekveren:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Wangen:
Boven de snavel
Buitenste secundaire vleugeldekveren:
Binnenste secundaire vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Ondervleugel dekveren:
Buitenvlag kleine
slagpennen:

F. p. deliciosus
Groen man.
Helder smaragdgroen.
Helder Smaragdgroen.
Nvt
Violet.
Turkoois.
Het onderste deel diep kobaltblauw.
Glanzend emerald groen.
Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur
Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur

Donker grijsgroen.
Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur
Donker grijsgroen.
Donker grijsgroen.
Helder lichtgroen.
Groen.
Helder groen.
Helder groen.
Het bovenste deel lichtgroen.
Helder groen met een gele vaan.
Helder glanzend lichtgroen.
Geel met een groene waas
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris donkerbruin, pupil grijs.
Helder groen, donkerder dan bij nominaat.
Groen overdekt met een heel licht blauwe waas.
Nvt
Hemelsblauw.
Groen, naar buiten uitlopend in hemelsblauw.
Hemelsblauw.
Donker violet.
Vanaf de inplant kobalt blauw, naar het einde toe uitlopend in donker groen.
Terug naar index
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PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI POP:
Forpus passerinus deliciosus
Kleur:
Nek:
Stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:
Binnenvlag binnenste grote slagpennen
Buitenvlag kleineSlagpennen:
Binnenvlag kleine Slagpennen:
Primaire vleugeldekveren:
Buitenste secundaire vleugeldekveren:
Binnenste secundaire vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:
Ondervleugel dekveren:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Boven de snavel

F. p. deliciosus
Groen pop.
Een gele band boven de snavel tot aan de ogen
Helder groen.
Donkergroen,een nuance donkerder dan lichaamskleur.

Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donker grijsgroen.
Donkergroen,een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Donker grijsgroen.
Donker grijsgroen.
Donkergroen, een nu-ance donkerder dan de lichaamskleur. Vanaf de inplant een gele buitenrand.
Helder groen.
Helder groen.
Helder groen.
Helder groen.
Geel.
Helder groen.
Helder groen met een gele vaan.
Helder groen.
Helder geelgroen.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig, naar donker uitlopend
Iris donkerbruin, pupil grijs.
Met een gele band boven de snavel, ter breedte van de snavel.
Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Man en Pop:
Pracht groenstuit dwergpapegaai Groen – Forpus p. deliciosus.
Algemeen man en pop
Zie groenstuit dwergpapegaai groen.
Man:
Kleur: De algemene lichaamskleur van een man is helder smaragdgroen, welke duidelijk glanzend / sprankelend is.
Pop:
Kleur: Bij poppen dient streng gelet te worden op de kleurdiepte en egaliteit. Boven de snavel is een gele band aanwezig, welke door dient te lopen tot aan de ogen. Deze band is niet scherp
afgetekend, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De lichaamskleur dient helder te zijn
.
Terug naar index
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VENEZOLAANSE GROENSTUIT DWERGPAPEGAAI MAN :
Forpus passerinus viridisimus
Kleur:
Kop:
Nek:
Borst , buik en broek:
Flank:
Mantel:
Anaalstreek:
Onderrug:
Stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:
Binnenvlag binnenste grote slagpennen
Buitenvlag kleine Slagpennen:
Binnenvlag kleine Slagpennen:
Duimveertjes:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Wangen:
Primaire vleugeldekveren:
Buitenste secundaire vleugeldekveren:
Binnenste secundaire vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Ondervleugel dekveren:
Buitenvlag kleine slagpennen:

F. p. viridisimus
Groen man.
Donkergroen.
Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Helder lichtgroen.
Helder lichtgroen.
Donkergroen.
Helder lichtgroen.
Groen.
Groen met kobaltblauwe schijn, (iets glanzend).
Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Donker grijsgroen.
Nvt.
Donker grijsgroen.
Vanaf de inplant kobalt blauw naar het einde toe donker groen
Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
Geel.
Groen met een gele vaan.
Lichtgroen.
Geel met een groene waas.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
Iris zwart, pupil donkerbruin.
Helder groen, donkerder dan bij nominaat.
Groen overdekt met een heel licht blauwe waas.
Violet.
Hemelsblauw.
Groen, naar buiten uitlopend in hemelsblauw.
Hemelsblauw.
Donker violet.
Vanaf de inplant kobalt blauw, naar het einde toe uitlopend in donker groen.
Terug naar index
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VENEZOLAANSE GROENSTUIT DWERGPAPEGAAI POP :
Forpus passerinus viridisimus

Kleur:
Masker:
Kop:
Nek:
Borst , buik en broek:
Flank:
Mantel:
Anaalstreek:
Onderrug:
Stuit:
Vleugeldek:
Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Binnenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:
Buitenvlag binnenste grote slagpennen:
Binnenvlag binnenste grote slagpennen
Buitenvlag kleine Slagpennen:
Binnenvlag kleine Slagpennen:
Primaire vleugeldekveren:
Buitenste secundaire vleugeldekveren:
Binnenste secundaire vleugeldekveren:
Rand vleugelbocht:
Duimveertjes:
Ondervleugel dekveren:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Boven de snavel

F. p. viridisimus
Groen pop.
Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.
Helder groen.
Helder groen.
Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
Donkergroen.
Helder lichtgroen.
Groen.
Helder groen.
Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donker grijsgroen
Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donker grijsgroen
Donker grijsgroen
Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
Donkergroen.
Helder groen.
Helder groen.
Helder groen.
Geel.
Helder lichtgroen.
Donkergroen met gele vaan.
Helder groen.
Helder geelgroen.
Licht hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig tot bruin.
Iris zwart, pupil donkerbruin.
Met een gele band boven de snavel, ter breedte van de snavel.
Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Forpus passerinus viridisimus :
Venezolaanse groenstuit dwergpapegaai Groen – Forpus p. viridissimus.
Algemeen man en pop
Zie groenstuit dwergpapegaai groen.
Man:
Kleur: de algemene lichaamskleur is een nuance donkerder.

Tekening: De buitenvlaggen van de binnenste grote slagpennen en de kleine slagpennen zijn bij deze ondersoort vanaf de basis kobaltblauw, naar het einde toe uitopend
in donkergroen. Bij de nominaatvorm zijn deze verschillende nuances groen van kleur. Het voornaamste verschil is waarneembaar aan de onderzijde van de vleugels. Het
is niet toegestaan dat een vogel, tijdens een keuring, voor dit doel uit de kooi genomen wordt. Bij twijfel wordt de vogel gekeurd als “groenstuit dwergpapegaai”.
Pop:
Kleur: Poppen tonen boven de snavel een gele band ter breedte van de snavel. Deze band is niet scherp afgetekend, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben en mag beslist niet
uitvloeien richting de ogen.
Terug naar index
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FORPUS SCLATERI, SCLATER’S DWERGPAPEGAAI.
ALGEMENE INFORMATIE:
Nederlands
Engels
Duits
Frans

: Sclaters dwergpapegaai.
: Sclater’s parrotlet.
: Schwartzschnabel-sperlingspapagei.
: Perruche moineau de Sclater.

De Forpus sclateri sclateri komt voor in Noord Bolivia, Oost Peru, het Noordoosten van
Equador, zuidoost Columbia en Noord Brazilië. De ondersoort F.s. eidos komt voor in FransGuyana, West-Guyana, Venezuela en Bolivia.
Hoewel hun verspreidingsgebied vrij groot is, is er over hun leefwijze weinig bekend. Ze
leven met name in regenwouden.
Omdat de soort voorzover bekend niet in Europa beschikbaar is, is ten behoeve van deze
standaard enkel een herkenningbeschrijving gemaakt.

DE ONDERSOORTEN:
Naast de nominaatvorm Forpus sclateri sclateri (Gray, 1859), kennen we de ondersoort:
a). Forpus sclateri eidos (peters, 1859), Bleke zwartsnavel dwergpapegaai
a). Forpus sclateri eidos
Bij de man is de kleur van de lichaamsbevedering lichter en met name aan de onderzijde
meer geelachtig dan de nominaatvorm. Ook de onderrug en stuit zijn bleker blauw violet.
Verder gelijk aan de nominaatvorm.
De pop is lichter groen van kleur dan de nominaatvorm en meer geelachtig, met name de
borstkleur. Verder gelijk aan de nominaatvorm.
Verklaring wetenschappelijke benaming:
sclateri: genoemd naar Philip Lutleu Sclater.
eidos: afgeleid van het griekse eidos wat staat voor gestalte / schoonheid.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:
Bij de Forpus sclateri zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
a. Het zwarte eumelanine.
b. Geel psittacine.
Deze soort is in het bezit van blauwstructuur.
Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

FYSIEKE STANDAARD:
Formaat:
De Sclater’s dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 12 cm. Het
type moet aangepast zijn aan het formaat.
Model:
De Sclater’s dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en
een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden
elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in
verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond met een harmonische overgang naar
de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient
helder uitstralend te zijn.
Houding:
De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De Sclater’s dwergpapegaai
moet een fiere houding aannemen.
Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Sclater’s
dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet
helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel
vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie
niet in deze rubriek beoordeeld. Op het “gele” keurbriefje is voor de beoordeling van de
bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.
Poten:
De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren,
alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een
gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.
Snavel:
De snavel maakt een geen al te forse indruk, is enigszins vooruitstaand en volgt het
gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets
korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden
gedragen.
Ringmaat:
Zie vogelindex.nl website NBvV.nl
Terug naar index
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FORPUS SCLATERI DWERGPAPEGAAI MAN EN POP:
Masker:
Kop:
Mantel en bovenrug:
Onderrug en stuit:
Buik en flanken:
Borst:
Bovenste vleugeldekveren:
Grote vleugeldekveren:
Kleine vleugeldekveren:
Grote slagpennen:
Kleine slagpennen:
Ondervleugel dekveren:
Bovenstaartdekveren:
Onderstaartdekveren:
Bovenzijde staart:
Onderzijde staart:
Ogen:
Bovensnavel:
Ondersnavel:
Poten:

Man.
Emerald groen.
Olijfgroen.
Donkergroen.
Violet-blauw.
Zeegroen.
Zeegroen met een olijfgroene waas.
Donkergroen.
Violet-blauw.
Violet-blauw.
Blauwachtig groen.
Violet-blauw.
Violet-blauw.
Donkergroen.
Zeegroen met een gele waas.
Donkergroen.
Blauwachtig groen.
Bruin.
Zwart, aan de snavelbasis, zijn de uiteinden hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Grijsbruin.

Pop.
Geelgroen.
Olijfgroen.
Donkergroen.
Groen.
Geelachtig groen.
Geelachtig groen.
Donkergroen.
Groen.
Groen.
Lichtgroen.
Groen.
Groen.
Donkergroen.
Groen met een gele waas.
Donkergroen.
Geelgroen.
Bruin.
Zwart, aan de snavelbasis, zijn de uiteinden hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Grijsbruin.

Keurtechnische aanwijzingen:
Sclaters dwergpapegaai– Forpus sclateri
Deze soort is in Europa niet aanwezig. Van de Sclater’s dwergpapegaai is dan ook geen standaard omschrijving gemaakt. Bovenstaande omschrijving kan in voorkomende gevallen als
richtlijn dienen. Deze omschrijving is tot stand gekomen uit de beperkte lectuur, welke hierover aanwezig is. Opvallend bij deze soort is de donkere basiskleur van het lichaam en de zwarte
bovensnavel. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft wordt u verzocht het bestuur van de KMV-TP hiervan in kennis te stellen.
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