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VOORWOORD:
In 1973 is door de toenmalige TC, van de N.B.v.V uit het niets een verantwoorde standaard
voor het geslacht der neophema’s ontworpen. Gezien de ontwikkelingen in de kweek van de
neophema’s en het ontstaan van verschillende mutaties in de afgelopen decennia acht de TC
van de N.B.v.V. het wenselijk om de uit 1973 daterende standaard aan te passen op de
huidige inzichten en de nu voorkomende mutaties en mutatiecombinaties.
In deze herziene standaard zijn naast de wildvormen van de verschillende neophema soorten
de vaststaande mutaties opgenomen. Zoals iedere standaard zal ook deze standaard
periodiek herzien, bijgewerkt en/of uitgebreid moeten worden, wat geen bezwaar mag zijn,
daar de uitgave geschiedt in een losbladig systeem.
Deze vernieuwde uitgave van de standaard van de Neophema’s is tot stand gekomen in
samenwerking met de Technische Commissie van de Parkieten Speciaal Club (P.S.C).
Voor deze inbreng willen wij genoemde TC langs deze weg danken.
Tenslotte spreekt de TC de hoop uit, dat deze herziene standaard stimulerend mag werken
op de ontwikkelingen in de neophema kweek.
Bergen op Zoom, zomer 1988
De Technische Commissie tropische vogels etc van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

VOORWOORD 2011:
Zoals in het vorige voorwoord al gesteld werd, worden standaardeisen indien nodig
aangevuld of aangepast. Sinds het verschijnen van de vorige standaard zijn er bij de
Neophema’s veel nieuwe mutaties maar ook mutatiecombinaties gekweekt. Daarom is
besloten om een geheel nieuwe standaard te maken, aangepast aan de nieuwste inzichten.
De opmaak is aangepast aan het model dat de laatste jaren gebruikt wordt, nu staat alles in
een matrix. Dit maakt het mogelijk om de verschillende kleurslagen, die in het schema naast
elkaar staan simpel, met elkaar te vergelijken.
In deze standaard is de internationale naamgeving gebruikt, zoals ook in andere recent
verschenen standaardeisen.
Voor de duidelijkheid is er een schema toe gevoegd met de nieuwe en oude naamgeving
naast elkaar, zodat het overzichtelijk en duidelijk is. Velen zullen moeten wennen aan de
namen van de mutaties en mutatiecombinaties. Voor een aantal mutatiecombinaties werden
en worden nog aparte (fantasie)namen gebruikt. Door de grote hoeveelheid mutaties en de
combinatiemogelijkheden was het soms lastig en veel werk om de vererving te ontrafelen en
de juiste naam aan een mutatie te geven.
Bij de totstandkoming van deze standaard is meegewerkt door de meeste bonden, federaties
en parkietenclubs in Nederland en België.

De werkgroep bestond uit leden van de KMV T/P NBvV, TC PSC (NBvV), TC ANBvV, P.S.
(Parkieten Sociëteit), Euro-Parrot, TC A.O.B., TC KBOF, WPC (West Vlaamse Parkieten) ,
Parkieten Federatie en MUTAVI.
Het basis concept is opgesteld door Jan de Nijs, waarna de werkgroep het verder heeft
uitgewerkt. Op 1 november 2008 is de concept-standaard gepresenteerd. Mede naar
aanleiding daarvan is in januari de Neophema Studie Groep opgericht.
De bekende kweker Jack Suikerbuik heeft werkzaamheden gecoördineerd voor wat betreft
het verzamelen van reacties en opmerkingen van leden van de werkgroep en andere kwekers
en keurmeesters. In deze fase is waardevolle informatie verkregen.
De medewerking en inbreng van iedereen is daarom van grote waarde geweest en we hopen
dat door deze internationale samenwerking er een goede basis is gelegd voor een
internationale Neophema standaard.
Ook deze standaard is maar een momentopname. Er wordt daarin al melding gemaakt van
recent ontstane mutaties waarover op het moment van schrijven nog onvoldoende bekend is.
Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gevolgd door met name de Neophema Studie Groep
van de PSC. Aanvullingen op deze standaard kunnen binnen enkele jaren al worden
verwacht.
Namens alle aangesloten bonden/federaties danken we deze werkgroep, voor het opmaken
van deze standaard.
Tenslotte hoopt de K.M.V. T/P van de N.B.v.V. dat deze standaard positief mag werken op
de ontwikkelingen bij de Neophema’s.
Het KMV -bestuur TP van de N.B.v.V
Januari 2011
Terug naar index
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VOORWOORD 2015

VOORWOORD 2019-2020

De ontwikkeling van mutaties en mutatiecombinaties bij de Neophema soorten is uitgebreid.
De Neophema studiegroep van de Parkieten Speciaalclub van de N.B.v.V. is hierbij van grote
waarde. Het is ook deze studie groep die de standaardeisen Neophema 2011 heeft
geëvalueerd en waar nodig aangevuld en uitgebreid.
Bij de mutatie informatie is het Recessief Bont ADM opgenomen. Zijn de selectievormen
Oranjebuik en Blauw toevoegd en is de naam Recessief Gezoomd voor grizlle of spangle en
Recessief Grijs voor grijsgroen ingevoerd.
Bij de Splendid parkiet zijn de Opaline kleurslagen in de standaard opgenomen. Bij de
Turquoisine parkiet zijn keurtechnische aandachtspunten voor Dilute kleurslagen uitgebreid
vermeld. En zijn de kleurslagen D groen , DD groen en Violet toegevoegd.

De standaard in vier delen gesplitst om de leesbaarheid en het gebruiksgemak te verhogen.

De wijzigingen t.ov de standaard 2011 zijn in het pdf bestand met een rode kleur te
herkennen.
Tenslotte hoopt de Technische Commissie Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V.
dat ook deze nieuwe standaard positief mag werken op de ontwikkelingen bij de Neophema
soorten
Augustus 2015

VOORWOORD 2017-2018
Lay-out standaard aangepast zodat hij beter leesbaar is op tablets etc.
Lutino gewijzigd in SL ino groen als mede NSL ino groen.
Vererving van de Pale aangepast.
Formaat omschrijving aangepast.
Violetfactorig gewijzigd in violet groen en violetblauw.
Toevoeging matrixen van Splendidparkiet Opaline-cinnamon groen en Opaline-pale groen.
Opaline platinum man en pop bij de splendidparkiet verwijderd wegens de minder goede
herkenbaarheid.
Kleurbenaming kobalt aangepast in donkerblauw.
Hyperlinks gemaakt, index aangepast,

Deel 4 behandeld de, Elegant- en Blauwvleugelparkiet en de herkenning omschrijving van de
Rotsparkiet en de Oranjebuikparkiet.
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

Standaard Bourkeparkiet 2015-2019
Standaard Spendidparkiet 2015-2019
Standaard Turquoisine parkiet 2015-2019
Standaard Overige Neophema parkieten

De benaming Pallid gewijzigd in Pale.
Ringmaten verwijderd met een verwijzing naar de website vogelindex.nl van de
NBvV
Utrecht voorjaar 2020

VOORWOORD 2022
Aanpassing reductie omschrijving van de pale mutatie.
Utrecht voorjaar 2022
Terug naar index

Utrecht voorjaar 2018
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ALGEMENE INLEIDING:
De geslachten Neophema en Neopsephotus bestaan uit de volgende soorten.

Het geslacht Neophema en Neopsephotus
Latijn
Neopsephotus bourkii.

Nederlands:
Bourkeparkiet.

Engels:
Bourke’s Parrot.

Duits:
Bourkesittich.

Frans:
perruche de Bourke.

Neophema pulchella.

Turquoisineparkiet.

Turquoise Parrot.

Schönsittich.

perruche Turquoisine.

Neophema splendida.

Splendidparkiet.

Scarlet-chested Parrot.

Glanzsittich.

perruche Splendide.

Neophema elegans.

Elegantparkiet.

Elegant Parrot.

Schmucksittich.

perruche Elégante.

Neophema chrysostoma.

Blauwvleugelparkiet.

Bluewinged Parrot.

Feinsittich.

perruche à Bouche d’or.

Neophema chrysogaster.

Oranjebuikparkiet.

Orange-bellied Parrot.

Orangebauchsittich.

perruche à Ventre orange.

Neophema petrophila.

Rotsparkiet.

Rock Parrot.

Klippensittich.

perruche Pétrophile.

In de loop van de jaren is, met uitzondering van de Oranjebuik- en Rotsparkiet, in Europa en ook in andere werelddelen, met veel succes met Neophema’s gekweekt.
Sinds Australië het exportverbod afkondigde in 1960 is er geen import meer geweest van wildvangvogels.
Er zijn echter inmiddels al zo veel Neophema’s gekweekt, dat we kunnen stellen dat het domesticatieproces al ver gevorderd is.
Terug naar index
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ALGEMENE KENMERKEN NEOPHEMA EN NEOPSEPHOTUSSOORTEN:
Het formaat van de verschillende soorten ligt tussen de 23 en 25 cm gemeten van de schedel
tot aan de punt van de staart.
Het zijn strak bevederde parkieten met een afgeronde staart.
Het geslachtsverschil is duidelijk bij de splendid- en turquoisineparkiet, bij de overige soorten
is het verschil wat minder duidelijk.
Er is wel een duidelijk verschil tussen jeugd kleed en volwassen kleed. De tekening is,
behalve de rode borstkleur van de man splendidparkiet, al goed zichtbaar, maar nog niet in
optimale vorm.
De neophema’s komen voor in grote delen van Australië (inclusief Tasmanië). De
oranjebuikparkiet is een bedreigde soort.
De biotoop bestaat uit open grasland met lage bomen en struiken. Neophema’s zijn snelle
vliegers, maar toch ook vrij goede klauteraars. Het zijn holenbroeders.
De voeding bestaat uit zaden, granen en vruchten.
In volièremilieu kunnen neophema’s goed samen worden gehouden met andere soorten
vogels (niet kromsnavels). Bourkeparkieten kunnen goed worden samengehouden met de
neophemasoorten, maar de meeste combinaties van neophema soorten onderling zijn af te
raden. De soorten zijn winterhard. Ze zijn helaas wel gevoelig voor bepaalde ziekten,
bijvoorbeeld paramixo-virus, ornithose (papegaaienziekte) etc. Splendids zijn gevoelig voor
vocht.
Hybride kweek:
Hybriden van en met kromsnavel soorten worden niet gevraagd en erkend binnen zowel de
C.O.M. als de nationale bonden.
Toch zien we regelmatig hybriden van kromsnavels, ook van Neophema’s. Tot op heden
hebben we niet kunnen vaststellen, dat hybride nakweek van Neophema’s vruchtbaar zijn. De
verschillen van deze hybriden met de wel zuivere vogels, kunt U zien bij de keurtechnische
aanwijzingen van deze soorten.
Terug naar index

Pagina 7 van 65

STANDAARD NEOPHEMA’S EN NEOPSEPHOTUS:
Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veerstructuur van de Neophema’s en Neopsephotus.
De fysieke standaard van de Neophema’s en Neopsephotus.
Toelichting.
Mutaties en symbolen.
Kleurvererving.
De mutaties bij de Neophema’s en Neopsephotus.
Beschrijving van de kleurslagen.

1.Veerstructuur van de Neophema’s en Neopsephotus.
Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:
A. zwart eumelanine.
B. geel psittacine.
C. rood psittacine.
De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de z.g. blauwstructuur.
Deze, gecombineerd met het gele psittacine in de cortex, geeft de baard haar groene kleur.
De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.
In de hoorndelen zit alleen maar zwart eumelanine.
In eerdere standaardeisen staat vermeld dat de bourkeparkiet bruin eumelanine bezit. Door
vederonderzoek is dit inmiddels achterhaald. Het eumelanine bij de bourkeparkiet is net als bij
alle neophema`s zwart.

2: FYSIEKE STANDAARD NEOPHEMA’S EN NEOPSEPHOTUS:
Conditie:
Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge
puntenwaardering in aanmerking komen.
De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere
gebreken.
Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een
natuurlijke glans.
Formaat:
De lengte van de Neophema’s staat per soort bij de standaard vermeld.
De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:
Een ideale Neophema is een volle vogel.
De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.
De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam
De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.
Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.
Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.
Houding:
Neophema’s nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50
graden met het horizontaal maakt.
Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het
type ten goede.
Kop:
De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel
passen bij het postuur.
De kop is rond en de schedel iets afgeplat.
De snavelbasis is smal.
De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt
verkregen.
Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.
Poten:
De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit
van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.
Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar
voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van
eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.
Snavel:
De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.
De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.
De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.
Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.
Terug naar index
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Bevedering:
De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.
Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.
De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en
dekken de rug gedeeltelijk af.
Er zijn zeven handpennen zichtbaar.
De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.
De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen
zijn het langst.
De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaartdekveren.

3. TOELICHTING:
In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde
uiterlijke kenmerken van de Neophema’s. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste
benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen
zijn ook internationaal bekend en aanvaard. Wij zijn er van overtuigd, dat door het gebruik van
de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een
belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal.
We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere
vogelsoorten, o.a. Grasparkieten, Edelparkieten en Agaporniden. Wij verwachten dan ook dat
de kwekers, na een overgangsperiode, algemeen gebruik zullen gaan maken van de
voorgestelde benamingen.
Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe
standaardnamen en de “oude namen” toegevoegd en staan tussen ( )
De gebruikte symbolen zijn ook aangepast aan de nieuwste inzichten in de genetica.
Voorheen werden voor de geslachtschromosomen de symbolen X en Y gebruikt. Gebleken is
dat deze symbolen beter passen bij zoogdieren en mensen en dat daarom is bij vogels
gekozen voor Z en W, in plaats van X en Y.
Terug naar index
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4. MUTATIES EN SYMBOLEN:
Tabel mutatiebenamingen Neophema’s en Neopsephotus:
Mutatienaam
Symbool
Oude of foutieve naam
Autosomaal dominant verervende mutaties.
Grijs.
G
Zwart.
Dominant Bont.
Pi
Dominant bont.

Engelse naam
Dominant Grey.
Dominant pied.

Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties. (Of incomplete dominant).
Donkerfactor.
D
Donkergroen.
Violetfactor.
V
Violet.
Misty.
Mt
Bleekgroen, khaki.
Dominant gezoomd.
Ed
Gezoomd, spangle.

Darkfactor.
Violetfactor.
Misty.
Edged dilute, spangle.

Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties.
Opaline.
Zop
Roze, lachs, bont.
Platinum.
Zinopl
Bruin overgoten
SL ino.
Zino
Geel, lutino.
Pale.
Zinopd
Isabel, lacewing, Europees cinnamon
Cinnamon.
Zcin
Cinnamon.

Opaline (rose).
Platinum.
SL ino (lutino.)
Pale (isabel).
Cinnamon.

Autosomaal recessief verervende mutaties.
Blauw.
bl
Turquoise.
bltq
Aqua.
blaq
Oranjeborst.
ob
NSL ino.
a
Pale fallow.
pf
Bronze fallow.
abz
Dun fallow.
adf
Pastel.
apa
Dilute
dil
*Grijsvleugel.*
dilgw
*Recessief gezoomd*.
sp
Recessief bont.
s
Recessief bont antidm
dimorphisme(ADM)
Recessief grijs
rg
Faded.
fd
Melanistic.
m

Witborst (blauw).
Pastelblauw, zeegroen.
Zeegroen.
Bleekborst.
Recessief lutino Geel
Geel, pastel, geelpastel.
Fallow, recessief cinnamon.
Dun fallow.
Pastel.
Overgoten Goudgeel.
Grijsvleugel.
Grizzle, spangle.
Bont.
Bont.

Blue (whitebreasted).
Parblue (pastelblue).
Aqua (seagreen).
Yellowbreasted.
NSL ino (lutino,yellow).
Pale fallow (yellowpastel,yellow).
Bronze fallow (fallow).
Dun fallow.
Pastel.
Dilute (yellow).
Greywing.
Recessive spangle.
Recessive pied.
Recessive pied anti-dimorphisme(ADM)

Grijsgroen.
Isabel.
Zwart.

Recessieve-grey
Faded (recessive cinnamon).
Melanistic (black).
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Multifactorieel
Mottle.

mo

Bont.

Selectie factoren met een intermediair verervingsgedrag
Roodbuik.
RB
Roodbuik.
Oranjebuik
OB
Oranjebuik
Blauwselectie
BS
Blauw

Mottle.
Redbelly.
Orange Belly
Bleu Selection
Terug naar index
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5. KLEURVERERVING:
Zie tabel hierboven.

6. DE MUTATIES BIJ DE NEOPHEMA’S EN NEOPSEPHOTUS:
Niet alle genoemde mutaties zijn bij alle soorten ontstaan, maar het is te verwachten dat ze
vroeg of laat wel ontstaan.
Achter elke factor is aangegeven waar ze al ontstaan zijn.
RECESSIEF BONT. ADM ( recessiefbont anti-dimorphisme (ADM) mutatie)
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: dm
Recessief bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de
oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos
en daardoor rood van kleur.
De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoisine- en Elegantparkiet.
Een zeer onregelmatig bontpatroon, dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van
pigmentcellen.
Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreken dus de
typische man kenmerken.
RECESSIEF BONT.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: s
Recessief bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de
oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos
en daardoor rood van kleur.
De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoisine- en Elegantparkiet.
Een zeer onregelmatig bontpatroon, dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van
pigmentcellen.
In tegenstelling tot de recessief bonte ADM is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil
waarneembaar.
DOMINANT BONT.
Vererving: autosomaal dominant.
Symbool: Pi
Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de
oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos
en daardoor rood van kleur.
De dominant bonte is ontstaan bij de Turquoisine- , Splendid- en Elegantparkiet.
De dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een min
of meer vast patroon.
In tegenstelling tot de recessief bonte is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil
waarneembaar

MOTTLE.
Vererving: Multifactorieel.
Symbool: mo
De precieze werking is nog niet geheel duidelijk.
Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het
vastleggen daarvan is niet eenvoudig.
Mottle mutatie is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoisineparkiet.
De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter dit
kan variëren van 5% tot 98% bont.
ROODBUIK. (Selectie vorm)
Vererving: intermediair dominant.
Symbool: RB
De Roodbuik is ontstaan bij de Turquoisine- en Splendidparkiet.
Deze kleurslag is door selectieve kweek bereikt. Gebruik makend van een aanwezige kleine
hoeveelheid rood is door selectie een vogel ontstaan met een geheel rode buik. Bij erg goede
exemplaren loopt het vanaf het masker tot aan de onderstaart.
De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant. Dit wil zeggen wanneer je een
roodbuik x een niet roodbuik paart, dat alle jongen hieruit ook rood zullen tonen maar in
mindere mate dan de ouder roodbuik. Dit betekent dat, wanneer de roodbuikfactor aanwezig
is, deze er zeer moeilijk uit is te kweken vanwege het intermediaire karakter.
Er wordt nog maar 1 type gevraagd en dat is maximaal rood van onderstaart dek bevedering
dus incl. aarsbevedering tot aan het masker.
ORANJEBUIK
Vererving: intermediair dominant.(Selectie vorm)
Oranjebuik ---Symbool: OB
De Oranjebuik is ontstaan bij de Elegant parkiet.
De oranjebuik veroorzaakt dat waar eerst geel zat is nu oranje.
Geel psittacine wordt oranje.
Deze kleurslag is door selectiekweek bereikt.
Het begin is tussen de poten en loopt door boven de dijen en tot aan midden de borst, er zijn
op dit moment al exemplaren die oranje gloed onder de staartpennen vertonen.
De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant, dit wil zeggen wanneer je een
Oranjebuik x een niet Oranjebuik paar, dat alle jongen hieruit ook oranje zullen tonen maar in
mindere mate dan het ouder Oranjebuik paar.
Terug naar index
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BLAUW SELECTIE
Vererving: intermediair dominant.(Selectie vorm)
Symbool: BS
Blauwselectie is ontstaan bij de Bourke en Turquoisine parkiet.
Bij beide Neophema’s bestaat de selectie vorm al van 1995
Bij de Turquoisine veroorzaakt de Blauwselectie dat het groene rugdek en zelfs het geel
psittacine van de borst blauw uitloop het geel en rood psittacine wordt echter niet
gereduceerd.
Bij de Bourke veroorzaakt de Blauwselectie dat van de schouder de blauwe uitloop tot ver in
de vleugel en de rosé borst een hele blauwe waas over zit, ook bij de Bourke wordt het geel
en rood psittacine wordt echter niet gereduceerd.
Als met dit combineert met de opaline factor verkrijgt men toch behoorlijke blauwe
exemplaren.
OPALINE.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Symbool: Zop
Mutatie die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt.
De opaline factor is ontstaan bij de Bourke- , Splendid- en Turquoisineparkiet.
Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel bij Australische parkieten.
Een typisch kenmerk is dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine
verandert. Dat komt nu op andere plekken te voorschijn of verdwijnt. Bij de opaline
Turquoisineparkiet zien we, dat de rode vleugelbalk bij de man verdwijnt bij overjarige vogels
en dat bij de pop nu wel een rode vleugelbalk verschijnt. In combinatie met de roodbuik- en
opaline factor krijgen de mannen weer rood op het rug/vleugeldek.
ORANJEBORST.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: ob
Kwalitatieve reductie van de rode psittacine.
De oranjeborst is tot nu toe alleen bij de Splendidparkiet ontstaan.
Bij de oranjeborstfactor verandert alleen het rode psittacine, de mutatie werd ook wel
bleekborst genoemd. (oude benaming).
De originele rode korrels veranderen/verkleinen zich van vorm, zodat het niet meer tot rood,
maar okergeel tot oranje uitkleurt.
Het rode psittacine krijgt een andere kwaliteit (oranje), met het gele psittacine verandert er
niets tov de wildkleur.
De borstkleur bij de mannen wordt oranje, de gele buikkleur blijft hetzelfde als bij de wildkleur.
Zo kan men aan de poppen nagenoeg niet zien, dat men met een oranjeborst te maken heeft,
omdat deze geen rode borstkleur hebben en met het geel is er niets gebeurd.
Wel mag opgemerkt worden, dat het rugdek iets donkerder wordt..Vaak wordt oranjeborst
aangezien voor aqua, de verschillen zijn ook erg klein, echter de buik- en rugdekkleur geven
houvast.

CINNAMON.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Symbool: Zcin
Kwalitatieve reductie van het eumelanine, dit is bruin in plaats van zwart van kleur.
De cinnamon is al ontstaan bij de Bourke- , Splendid- en Turquoisineparkiet.
Door een onvolledige oxidatie van het eumelanine wordt dit niet zwart, maar bruin van kleur.
De kleur die vervolgens ontstaat, is in grote mate afhankelijk van de concentratie eumelanine.
De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd.
Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt de kleur donkerbruin
tot zwartbruin.
De vogels worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden
PALE.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Symbool: Zinopd
Kwantitatieve reductie van ca. 15% eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple
allele met SL ino en platinum.
Is al ontstaan bij de Splendid- en Bourkeparkiet. Deze mutatie veroorzaakt een kwantitatieve
eumelanine reductie van 15% De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De
reductie vindt ook plaats in de ogen en de ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo
licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat.
Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter
worden.
Deze mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met de SL ino en platinum.
Uit de paring SL ino x Pale of andersom worden de mannen als PaleIno geboren. Poppen
kunnen nooit PaleIno zijn, uit nakweek van een PaleIno man komen wel zowel Pale als SL ino
poppen. Deze mannen zijn te herkennen aan de duidelijk meer gele kleur. Bij de zuivere Pale
is altijd een lichte groene waas aanwezig.
De PaleIno is geen gevraagde kleurslag.)
Bij de Splendidparkiet is de Palefactor een uitzondering, qua werking en verschijning. Bij de
Splendidparkiet, worden er uit Pale x SL ino, geen Pale-Ino mannen geboren, maar Pale
mannen, welke split zijn voor SL ino, maar niet te onderscheiden zijn van een gewone Pale.
De volgorde van dominantie in de verdeling is wildvorm Pale-platinum-SL.ino
Terug naar index
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PLATINUM.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Symbool: Zinopl
Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple
allele met slino.
De platinum mutatie is tot nu toe alleen bij de Splendidparkiet ontstaan, deze werden tot nu
toe ino-bruin en/of bruin-overgoten genoemd door de kwekers.
De platinum is een nieuwe mutatie bij de kromsnavels. Men dacht eerst dat het om een
combinatiekleur ging. Kweekuitkomsten hebben echter bewezen dat het om een primaire
mutatie gaat.
De platinum veroorzaakt een kwalitatieve eumelanine reductie en is een meervoudige
mutatiereeks van zowel de Pale als SL ino.
(De Platinum-Ino is geen gevraagde kleurslag.)
SL ino.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Symbool: Zino
Kwantitatieve reductie van 95-99% eumelanine, ook in de ogen en de poten.
Is alleen ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Turquoisineparkiet. Een bijna totale reductie
van eumelanine in de gehele bevedering.
Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.
Deze SL ino vormt met de Pale en platinum een meervoudige mutatiereeks(MM-reeks).
De volgorde van dominantie in de verdeling is wildvorm Pale-platinum-SL.ino
MELANISTIC.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: m
Kwantitatieve plus mutatie van het eumelanine.
De melanistic mutatie is al ontstaan bij de Turquoisineparkiet
MISTY.
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).
Symbool: Mt.
Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 20%.
De Misty is ontstaan bij de Blauwvleugel- , Splendid- en Turquoisineparkiet.
Ook de blauwstructuur wordt gereduceerd.
FADED.
Vereving: autosomaal recessief.
Symbool: fd
Kwantitatieve reductie van 15%-20 % eumelanine.
De faded is ontstaan bij de Turquoisine- , Splendid- en Elegantparkiet.
Door de geringe reductie lijkt de faded op een te donkere pastel, het grote verschil is dat de
vleugelpennen egaal gereduceerd zijn t.o.v. de pastel donkergrijs

PASTEL.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: apa
Kwalitatieve reductie van 40-50% eumelanine.
Is ontstaan bij de Elegantparkiet.
Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.
Kenmerken van deze factor zijn de opgebleekte vleugelpennen met een donkere zoom aan
de buitenzijde.
Het is een meervoudige mutatie reeks met bronze fallow en NSL ino.
DILUTE.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: dil
Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine.
Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.
De vleugelpennen en de tekening egaal gereduceerd tot zeer bleek grijs.
Tot nu toe alleen bij de Turquoisineparkiet ontstaan, welke foutief als pastel omschreven werd
en geel werd genoemd door de kwekers.
BRONZE FALLOW.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: abz
Kwalitatieve reductie van 30-40% eumelanine.
De bronze fallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke- , Splendid- , Turquoisine- en
Elegantparkiet.
Het is het donkere type van fallow.
Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige iris. Het is een
meervoudige mutatie reeks met pastel en NSL ino.
Noot: als je een bronze fallow x een pale fallow paart krijg je hieruit alleen wildkleuren, die
voor beide factoren split zijn.
Het is af te raden om deze combinatie op te zetten.
De Bronze fallowPale fallow is geen gevraagde kleurslag.
PALE FALLOW.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: pf
Kwalitatieve reductie van 75-80% eumelanine.
De pale fallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke- , Splendid- , Turquoisine- en
Elegantparkiet.
Het lichte type van de fallow.
Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood, zonder zichtbare iris.
De mutatie werd vroeger geelpastel of geel genoemd.
Terug naar index
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DUN FALLOW.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: df
Kwalitatieve reductie van 60% eumelanine.
De dun fallow mutatie is al ontstaan bij de Elegant- en Splendidparkiet.
Het lichte type van de fallow.
Vleeskleurige poten, ondersnavel donker bruin, oogkleur rood, zonder zichtbare iris.
Maar met een grijzere lichaamskleur dan de pale fallow.
*GRIJSVLEUGEL*.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: dilgw
Kwantitatieve reductie van het eumelanine.
De grijsvleugel mutatie is al ontstaan bij de Elegantparkiet.
De vleugelpennen en tekening egaal gereduceerd tot bleek grijs.
Of de naamgeving *grijsvleugel* de juiste is, moet nog door vederonderzoek bewezen
worden, vandaar dat deze naam tussen twee sterretjes geplaatst wordt.
Hiermee wordt aangeven dat het een werknaam betreft.
DOMINANT GEZOOMD.
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).
Symbool: Ed
Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70%.
Waarbij het ideaal een reductie van 50% is, de variatiebreedte is echter groot.
De kleur van de pennen is typisch voor een pastelmutatie: licht bij de schacht, donkerder
wordend naar de rand toe.
Vooral in de grote dekveren zien we de omzoming het best.
Deze is recent ontstaan bij de Splendidparkiet, maar er zijn nu nog te weinig gegevens over
bekend om hem nu al in deze standaard te doen opnemen.
RECESSIEF *GEZOOMD*.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: e
Kwantitatieve plaatselijke reductie van het eumelanine.
Van de 100 gekweekte gezoomde is er niet een hetzelfde van kleur en tekening, het
gezoomde patroon varieert van 1% tot 98%. Bij de gezoomd, valt direct op dat de kop
nagenoeg gelijk gebleven is en dat de gehele rugzijde zeer sterk is gereduceerd en vooral de
toppen van de slagpennen en veren nog donker van kleur blijven, als ook de schachten van
alle veren. De vleugelpennen zijn zeer sterk gereduceerd naar grijs en hier lijkt de pastel of
grijsvleugel factor welke ook recessief vererven van toepassing te zijn maar dat is niet want
dan zouden dan ook de kop en hoorndelen mee gereduceerd moeten zijn. Opvallend is ook
dat de hoorndelen gelijk blijven aan de ongemuteerde als ook de voorhoofdsband en
schedelkleur bij de mannen.
De gezoomde mutatie werd ook wel door kwekers geeldek en Spangle genoemd.

NSL INO.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: a
Kwalitatieve reductie van bijna 100% van het eumelanine, ook in de ogen en de poten.
Deze factor is ontstaan bij de Elegantparkiet.
De werking is bijna gelijk aan de SL ino. Bij de SL ino is nog wat restpigment aanwezig, bij de
NSL ino is het eumelanine volledig verdwenen.
De NSL ino is een meervoudige mutatie reeks met de bronze fallow. NSL ino, pastel en
bronze fallow zitten op het zelfde gen en zijn allelen van elkaar.
De volgorde van dominantie in de verdeling is bronze fallow – pastel – NSL ino.
( De Bronze fallow-ino is geen gevraagde kleurslag.)
VIOLETFACTOR.
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).
Symbool: V
Mutatie van de vederstructuur.
Violet factorigen zijn al ontstaan bij de Bourke- , Turquoisine- en Splendidparkiet.
Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van
interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie
komt het best tot uiting in combinatie met één donkerfactor, in de blauw- of turquoise serie.
De violetfactor zal bij een intensieve blauwe Splendidparkiet met een DF violet goed zichtbaar
zijn, deze zijn ook zonder donkerfactor zeer goed als violet herkenbaar.
Bij een DD blauw (donkergrijsblauw) is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk
zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor factor
erbij.
Soms worden deze vogels aangezien voor kobalt, maar zijn dat niet. Let op de kopkleur en de
vleugelpennen, waar een violette gloed zichtbaar is. Bij de wildkleur Splendidparkiet worden
vaak de violetfactorige vogels voor donkergroen aangezien.
DONKERFACTOR.
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).
Symbool: D voor een enkelfactor en DD voor een dubbelfactor (Double Dark).
Mutatie van de vederstructuur.
Is al ontstaan bij de Turquoisineparkiet.
Donkerfactor: door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe
bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder
groen wordt. Bij een vogel met een dubbele donkerfactor DD zal de totaalkleur nog donkerder
worden. De diameter van de baarden wordt kleiner, hierdoor wordt de bevedering wat dunner
en ogen de vogels wat smaller. Uit de paring donkerfactor x donkerfactor komen jongen met
een dubbele donkerfactor (DD), deze werden tot nu toe olijfgroen genoemd in de groen serie
en DD blauw (donkergrijsblauw) in de blauw serie.
Het verschil tussen enkelfactorig en dubbelfactorig is zeer goed te zien.
Terug naar index
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GRIJSFACTOR.
Vererving: autosomaal dominant.
Symbool: G.
Mutatie van de vederstructuur.
De Grijs factor is al ontstaan bij de Turquoisine- , Splendid- en Elegantparkiet.
De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden
waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor
geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.
In de wildkleur, aqua, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. Grijsgroen, Grijs
aqua, Grijs turquoise en Grijs genoemd.
RECESSIEF GRIJSFACTOR.
Vererving: autosomaal recessief
Symbool: g
Mutatie van de vederstructuur.
De
recessief
grijs
mutatie
is
al
ontstaan
bij
de
Elegant
parkiet.
De recessieve grijs mutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de
baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt
daardoor geen verstrooiing(interferentie) van blauw licht plaats.
Deze mutatie dacht men dat het een Autosomaal dominant verervende mutatie was, maar uit
kweekuitkomsten kwam men er achter dat het een autosomaal recessief vererving ging.

BLAUW.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: bl
Volledige reductie psittacine.
De blauwmutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid- , Turquoisine- en Blauwvleugelparkiet.
De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex, zowel rood als geel.
Bij de Bourkeparkiet worden wel eens blauwe aangeboden, het betreft hier niet de
blauwmutatie, maar een selectievorm, door uitbreiding van de blauwstructuur. Al deze z.g.
blauwe tonen nog steeds wat rood in de bevedering en bij een echte blauwe moet dit geheel
verdwenen zijn. Een echte blauwe Bourkeparkiet zal grijsachtig wit van borst en buik moeten
zijn.
Blauw, turquoise (pastelblauw) en aqua (zeegroen) zitten op het zelfde gen en zijn allelen van
elkaar, ze vormen een meervoudige mutatiereeks (MM-reeks).
De volgorde van dominantie in de verdeling is aqua – turquoise – blauw.
Terug naar index

AQUA.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: blaq
Kwantitatieve reductie psittacine tot 50% multiple allele van de blauwfactor.
De aqua is ontstaan bij de Splendidparkiet, zie ook turquoise
De aqua factor zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie van ongeveer 50%..
De aqua vererft co–dominant over turquoise en blauw en vormt met die factoren een
meervoudige mutatiereeks.
Uit de paring aqua x turquoise of turquoise x blauw krijgt men de tussenkleuren, wat niet
gewenst is.
De AquaTurquoise en TurquoiseBlauw zijn beide geen gevraagde kleurslagen
TURQUOISE.
Vererving: autosomaal recessief.
Symbool: bltq
Kwantitatieve reductie psittacine tot 75%, multiple allele van de blauwfactor.
De turquoise mutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid- en Turquoisineparkiet.
Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie
ongeveer minimaal 75 % is.
In de praktijk blijkt dat de voorzijde van de vogel sterker reduceert, ongeveer 80%, dan het
rug en vleugeldek ongeveer 60%, dit geeft een grote variatie in kleur.
De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw, waarbij het psittacine bezit codominant is.
De volgorde van dominantie in de vererving is dus: aqua - turquoise - blauw.
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SPLENDIDPARKIET (NEOPHEMA SPLENDIDA):
Algemeen:
Het verspreidingsgebied van de Splendidparkiet loopt door alle staten van Australië. In
sommige staten komt hij enkel in het grensgebied voor. Hij leeft voornamelijk in het
binnenland, voornamelijk het rode hart van Australië. Richting West Australië komen ze voor
op graslanden met lage begroeiing. Ze zijn in de natuur daarom ook moeilijk waar te nemen,
vooral overdag houden ze zich rustig. In de vroege ochtend en tegen de avond zijn ze het
meest actief.
Er is duidelijk geslachtsverschil: de man heeft een felle rode borst, bij de pop is deze
donkergrasgroen.
Namen:
Nederlands
: Splendidparkiet.
Latijns
: Neophema splendida.
Duits
: Glanzsittich.
Frans
: Perruche Splendide.
Engels
: Scarlet-chested Parrot.

Ondersoorten:
Hoewel er geen ondersoorten omschreven staan, zijn er wel twee verschillende types. Het
ene is het geblokte type en hierbij is de onderzijde van de borst wat gekarteld. Het andere
type is wat slanker en hierbij is de afscheiding borst/buik wel geheel strak.
Gezien deze twee types hier door elkaar gekweekt zijn, vragen wij het geblokte type met een
strakke borst/buik afscheiding.

ERFELIJKHEID EN VEDERSTRUCTUUR:
Bij de splendidparkiet zijn, voorzover bekend, de volgende mutaties ontstaan:
Roodbuik, grijs, violet, opaline, cinnamon, turquoise, aqua, blauw, oranjeborst, bronze fallow,
pale fallow, SL ino, platinum, Pale, faded, misty, mottle, dominant bont, dominant gezoomd.
Van sommige mutaties, zijn slechts enkele exemplaren bekend, of soms zelfs alleen
geruchten. Van deze kleurslagen wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen in de
herkenningsbeschrijvingen.
Het is mogelijk om de platinum factor evenals de mutatiecombinatie cinnamon-ino te
combineren met veel andere factoren. Omdat deze vogels nog maar zo weinig op
tentoonstellingen worden ingezonden, is er voor gekozen om de platinum en de cinnamon-ino
alleen in combinatie met de wildkleur in deze standaard op te nemen. In voorkomende
gevallen kunt u daar de algemene kenmerken vinden. De volledige serie is al wel beschreven
en is te vinden op de website van de Neophema studiegroep.

DE FYSIEKE STANDAARD SPLENDIDPARKIET.
Conditie:
Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge
puntenwaardering in aanmerking komen.
De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere
gebreken.
Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een
natuurlijke glans.
Formaat:
Man 23 cm, pop 22 cm gemeten vanaf de schedel tot punt van de staart..
De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.
Model:
Een ideale Splendidparkiet is een volle vogel. Het is één van de meest geblokte soorten. De
ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. De schouders
zijn breed t.o.v. het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de
ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.
Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.
Houding:
Splendidparkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50
graden met het horizontaal maakt.
Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het
type ten goede.
Kop:
De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel
passen bij het postuur.
De kop is rond en de schedel iets afgeplat.
De snavelbasis is smal.
De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt
verkregen.
Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.
Poten:
De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit
van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.
Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwingen. Twee tenen staan naar
voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van
eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.
Terug naar index
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Snavel:
De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.
De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de
bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.
Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de
naastliggende.
De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en
dekken de rug gedeeltelijk af.
Er zijn zeven handpennen zichtbaar.
De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.
De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen
zijn het langst.
De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaartdekveren.
Ringmaat: Zie vogelindex website NBvV
Terug naar index
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaart
dekveren,onderzijde
staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Man:

Groen:

Violet groen:

Cinnamon groen:

Pale groen:

Donker grasgroen.
Rood.
Diep geel.
Donker grasgroen.

Donker grasgroen met violette waas
Rood
Diep geel
Donker grasgroen met violette waas

Geelgroen met bruine waas.
Rood.
Diep geel.
Geelgroen met bruine waas.

Pallid groen:
Groen met grijze waas.
Rood.
Diep geel.
Groen met grijze waas.

Zwart.
Donker grasgroen.
Donker grasgroen, onderzijde zwart.

Zwart.
Donker grasgroen met violette waas
Donkergroen, aan de toppen violet

Diep geel.

Diep geel

Bruin.
Geelgroen met bruine waas.
Geelgroen met bruine waas,
onderzijde bruin.
Diep geel.

Donkergrijs.
Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas, onderzijde
donkergrijs.
Diep geel.

Donker grasgroen.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijsbruin.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Donker grasgroen
Zwartgrijs

Geelgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Groen met grijze waas.
Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel
iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Donker ultramarijn blauw, overgaand
in diep blauw, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Diep ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn blauw,
met smalle hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Donker blauw, overgaand in violet
blauw, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Violetachtig blauw.

Ultramarijn blauw, overgaand in
hemelsblauw, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle
lichte hemelsblauw rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Diep blauw, overgaand in
hemelsblauw, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Diep blauw, buitenste
vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle
licht hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle licht
beige grijze zoom, m.u.v. de toppen..
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Grijsbruin
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart
Zwart, iris donkerbruin.

Buitenvlag violet blauw, met smalle
blauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.
Terug naar index
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijdestaart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Pop:

Groen:

Violet groen:

Cinnamon groen:

Pale groen:

Diep geel.

Geelgroen met bruine waas.
Geelgroen met bruine waas.
Diep geel.
Geelgroen met bruine waas.
Bruin.
Geelgroen met bruine waas.
Geelgroen met bruine waas,
onderzijde bruin.
Diep geel.

Pallid groen:
Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas.
Diep geel.
Groen met grijze waas.
Beigegrijs.
Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas, onderzijde
grijs.
Diep geel.

Donker grasgroen.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijsbruin.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Donker grasgroen.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijsbruin.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Geelgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Groen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets
lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Donkerblauw.
Grijs.
Strak afgelijnd. Op de borst een vage
omzoming.
Ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn blauw,
met smalle hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, met uitzondering van de
toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele
zoom.

Violetachtig blauw.
Grijs.
Strak afgelijnd. Op de borst een vage
omzoming.
Violet achtig blauw, buitenste
vleugeldekveren blauw.
Buitenvlag donker ultramarijn blauw,
met smalle hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, met uitzondering van de
toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele
zoom.

Diep blauw.
Grijs.
Strak afgelijnd. Op de borst een vage
omzoming.
Licht ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle
licht hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
bruine zoom, met uitzondering van de
toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele
zoom.

Blauw.
Grijs.
Strak afgelijnd. Op de borst een vage
omzoming.
Blauw, buitenste vleugeldekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle licht
beige grijze zoom, met uitzondering
van de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele
zoom.

Donkergrasgroen.
Donkergrasgroen.
Diep geel.
Donkergrasgroen.
Zwart.
Donkergrasgroen.
Donker grasgroen, onderzijde zwart.

Donker grasgroen met violette waas
Donkergrasgroen.
Diep geel.
Donker grasgroen met violette waas
Zwart.
Donker grasgroen met violette waas.
Donker grasgroen, onderzijde zwart.

Diep geel.

Terug naar index
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, PRIMAIRE MUTATIES:
Groen:

Algemeen:
De Splendidparkiet moet een fors geblokt type hebben.
Smalle, iele vogels moeten bestraft worden bij model.
De ruglijn moet strak zijn en geen knik in de nek tonen, zo ook moet de borstlijn een strakke gebogen lijn zijn vanaf de ondersnavel tot en met de
aarsstreek.
Bij de man moet er streng op gelet worden dat de borstkleur(borstvlek) van vleugelbocht tot vleugelbocht loopt, vaak is de borstvlek te smal, dit moet
bestraft worden
De afscheiding borst en buik is zo strak mogelijk.
Vooral bij het geblokte type zien we, dat dit vaak iets gekarteld is, hier soepel mee omgaan.
Strak geniet uiteraard de voorkeur.
De borstkleur moet egaal zijn, zoals in standaard omschreven staat.
Vaak zien we dat de buikkleur uitvloeit in de borst.
Dit is een kleurfout. De lichaamskleur moet egaal zijn.
Vooral eerstejaarsvogels tonen vaak een iets bruine omzoming in de grote vleugel dekveren.
De buik moet egaal geel zijn, zonder rode veertjes.
Het masker bij de man is rond de snavel en het oog het diepst van kleur, hierna is het wat lichter.
Wanneer we in de groenserie een diep, bijna geheel violet masker zien, is hier een violetfactor aanwezig.
De vleugelbocht is iets dieper van kleur dan het overige blauw.
Bij de pop is het masker egaler van kleur, maar niet strak afgelijnd aan de achterzijde.
Achter het oog zit een inkeping. Het blauw loopt wel iets door achter het oog.
Achter de oorstreek zien we de inkeping, die de lichaamskleur bezit.
De pop van de Splendidparkiet lijkt veel op de pop van de Turquoisineparkiet. De Splendidparkiet pop is geblokter van model, de vleugels zijn
hemelsblauw (bij Turquoisineparkiet donkerblauw), het masker is groter en de bovensnavel is nagenoeg recht met een iets gebogen lijn. Bij de
Turquoisineparkiet is de bovensnavel duidelijk gebogen.
De kleur van de teugel: geelachtig-wit bij de Turquoisineparkiet pop, blauw en niet zo wit bij de Splendidparkiet pop.

Groen man en pop:

De donker grasgroene kleur moet zo diep en egaal mogelijk zijn.
De borst bij de man breed en strak egaal rood.
De buik mag geen rode veertjes tonen.
Het masker bij de man moet duidelijk een overgangszone tonen in de blauwstructuur.
Bij de pop is het masker egaal donkerblauw met achter het oog een inkeping.
Poppen hebben ook een grijze teugel tussen snavel en oog.
De vleugelbocht zelf is diep ultramarijn blauw, de dekveren hemelsblauw.
Bij de pop moet de borstkleur egaal donker grasgroen zijn met iets omzoming.
Vaak zien we dat de borstkleur te licht van kleur is en dat de gele buik duidelijk uitvloeit in de borst. Dit is een kleurfout.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
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Violet groen man en pop:

De donker grasgroene kleur moet zo diep en egaal mogelijk zijn met een violette waas.
De borst bij de man breed en strak egaal rood.
De buik mag geen rode veertjes tonen.
Het masker bij de man moet duidelijk een overgangszone tonen in de blauwstructuur van donker blauw overgaand in violet blauw.
Bij de pop is het masker egaal violet achtig blauw met achter het oog een inkeping.
Poppen hebben ook een grijze teugel tussen snavel en oog.
De vleugelbocht zelf is Violet achtig blauw, buitenste vleugeldekveren blauw
Bij de pop moet de borstkleur egaal donker grasgroen zijn met iets omzoming.
Vaak zien we dat de borstkleur te licht van kleur is en dat de gele buik duidelijk uitvloeit in de borst. Dit is een kleurfout.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.

Cinnamon groen man en pop:

Voor de cinnamon gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde.
Door de cinnamon factor is het oorspronkelijke zwarte onderdons bruin geworden.
Dit is ook de oorzaak dat de gehele lichaamskleur geelgroen van kleur is geworden.
Ook het rood is wat helderder van tint.
Bij de cinnamon moet duidelijk de bruine waas aanwezig zijn .
Er dient speciaal gelet te worden op de kleur van de vleugelpennen.
Door invloed van direct zonlicht bleken deze vaak op, wat een vlekkerige kleur geeft.
Ook het rug/vleugeldek zal hierdoor niet egaal meer zijn. Dit moet bestraft worden bij kleuregaliteit.
Het masker en de vleugelbochten zijn lichter blauw van kleur dan bij de wildkleur door de cinnamon factor.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.

Pale groen man en pop:

De naam Pale zal voor velen nieuw zijn, de vroegere benaming was “isabel”.
Bij alle parkietachtigen, die isabel genoemd werden en ook een SL vererving hebben, is dit veranderd in Pale.
Uit kweekuitkomsten is gebleken dat bij de Splendidparkiet uit SL ino x Pale geen zichtbare PaleIno mannen werden geboren, zoals bij andere soorten.
Wel waren alle jonge mannen hieruit gewone uiterlijk Pale’s.
Hieruit kunnen we vaststellen dat deze mutant een allele is van de SL ino factor en hier co-dominant over vererft.
Dezelfde werking van de Pale zien we ook bij de grasparkieten.
Nog een duidelijk verschil bij de Pale Splendidparkiet, ten opzichte van andere Pale’s, is de kleur van de vleugelpennen, deze is bij de Pale
Splendidparkiet veel donkerder en dieper dan bij andere Pale’s, ook de groene lichaamskleur is donkerder.
Door het beigegrijze onderdons is de oorspronkelijke donker grasgroene lichaamskleur groen met een grijze waas geworden.
Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter dan bij de groene.
Poppen hebben een iets lichtere grijze kleur in de pennen dan mannen
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
De mutatiecombinatie PaleIno is geen gevraagde kleurslag.
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren en
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Opaline groen:

SL ino groen:

Grijsgroen:

Diep blauw
Geel
Diepgeel
Mantel geel.
Stuit diep geel vermengd met groen.
Zwart
Groen op gele ondergrond.
Diep geel, aan de toppen donkergrasgroen,
onderzijde zwart.
Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.

Helder diep geel.
Rood.
Diep geel.
Helder geel.

Donker grijsgroen.
Rood.
Diep geel.
Donker grijsgroen.

Wit.
Helder geel.
Geel met witte waas, onderzijde wit.

Zwart.
Donker grijsgroen.
Zwart.

Diep geel.

Diep geel.

Geel zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Grijsbruin.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Diep geel.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Donker grijsgroen.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Donker ultramarijn blauw, overgaand in diep
blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Geel met vage borstomzoming.
Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren
hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn blauw, smalle lichte
zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met
uitzondering de toppen.
Buitenste pennen, aan buitenvlag brede gele
zoom.

Wit, strak afgelijnd.

Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.

Strak afgelijnd.
Wit.

Strak afgelijnd.
Leigrijs, verder lichtgrijs.

n.v.t.

Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.

n.v.t.

Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom,
m.u.v. de toppen.

n.v.t.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:

Pop:

Pop:

Pop:

Opaline groen:

SL ino groen:

Grijsgroen:

Blauw
Geel

Helder diep geel.
Helder geel.

Diepgeel.
Mantel geel.
Stuit geel vermengd met groen.
Zwart
Licht groen op gele ondergrond.
Geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde
zwart.
Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.

Diep geel.
Helder geel.

Donker grijsgroen.
Donker
grijsgroen.
Diep geel.
Donker grijsgroen.

Wit.
Helder geel.
Geel met witte waas, onderzijde wit.

Zwart.
Donker grijsgroen.
Zwart.

Diep geel.

Diep geel.

Geel en licht zwart omzoomd.
Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.

Diep geel.
Hoornkleurig.

Donker grijsgroen.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.

Grijsbruin.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Vleeskleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de
halsstreek strak afgelijnd.
Geel met hele vage borstomzoming.
Ultramarijn blauw.

Wit.

Leigrijs.

Wit.
n.v.t.
Wit.
n.v.t.

Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.

Onderstaart:

Buitenvlag ultramarijn blauw, smalle lichte zoom op
buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom,
met uitzondering van de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.

Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Leigrijs, verder grijs.

n.v.t.

Bovenstaart:

Wit

n.v.t.
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Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met
uitzondering van de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.

Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaart- dekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, PRIMAIRE MUTATIES
Opaline groen
man en pop:

SL ino groen
man en pop:

Grijsgroen
man en pop:

De werking van de opaline factor is bij de parkietachtige een mutatie, die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt.
Bepaalde kenmerken zijn wel altijd herkenbaar, zoals de witte vleugelspiegel en de kleurverandering op het rugdek.
Bij de man verdwijn de rode borstkleur en deze wordt geheel geel bij de pop verdwijnen ook de groene borstkleuren en deze wordt geheel geel.
De borst bij een opaline pop moet nu wel zachte omzoming tonen. Gestreefd moet worden naar een egaal gele mantel/rugdek.
Bij poppen is dit gemakkelijker te bereiken dan bij mannen, vandaar dat bij mannen hier nog enige soepelheid in acht genomen moet worden.
Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog groen met gele omzoming. Hier de opmerking plaatsen van graag nog meer en egaler geel bezit, zonder dit zwaar te
bestraffen.
Een opaline zonder de roodbuikfactor mag totaal geen rood tonen op de borst en buik, dit is een ernstige kleurfout.
De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk lichter dan de mantel.
Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak iets minder aanwezig dan bij de pop, een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur.
Het masker is minder strak afgelijnd dan bij een niet opaline, hier moet dan ook rekening mee gehouden worden.
Bij poppen zien we zelfs, dat de gele borstkleur doorloopt tot aan de snavel.
Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde vorm.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
Bij de SL ino is al het eumelanine verdwenen en blijven er enkel gele en rode psittacine over.De gele kleur moet zo diep en helder mogelijk zijn en mag geen vlekkerige
indruk geven.
Vaak zien we dat de witte ondergrondkleur door het geel komt wat een kleurfout is.
De rode borstkleur bij de man is helder rood, ook door het witte onderdons.
Bij de pop zien we iets verschil tussen de gele borst en gele buik, de buik is iets dieper van kleur.
Het masker en de vleugelbocht moeten zuiver wit zijn zonder enige blauwe tint.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
Grijsgroen wordt vaak foutief olijfgroen genoemd. Een olijfgroene, tegenwoordig DD.groen genoemd. is een groene vogel met een dubbele donkerfactor.
De donkerfactor is nog niet ontstaan bij de Splendidparkiet.
Het kan nooit DD groen (olijfgroen) zijn.
We kunnen dit ook direct aan de staartkleur zien. Deze is zwart en niet olijfgroen.
Ook het masker en de vleugelbocht zijn diepgrijs in plaats van donkergrijsblauw.
Door de donker grasgroene kleur bij de ongemuteerde Splendidparkiet is deze bij de grijsgroene donker grijsgroen geworden.
Ook is het masker, waarin een zeer hoge concentratie blauwstructuur zit, niet geheel grijs, maar meer leiblauw.
Verder moet de donker grijsgroene kleur egaal zijn.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
Terug naar index
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MANNEN SPLENDIDPARKIETEN:
Man:

Man:

Man:

Man:

Man:

Oranjeborst groen:

Aqua:

Turquoise:

Blauw:

Violetblauw:

Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:

Grasgroen.

Donker groenblauw.

Dof donkerblauw.

Dof donkerblauw.

Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:

Okergeel tot licht oranje.
Geel.
Grasgroen.

Diep roze.
Zacht geel.
Groenblauw.

Licht roze.
Crème.
Donker blauwgroen.

Wit.
Wit.
Dof donkerblauw.

Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:

Zwart.
Grasgroen.

Zwart.
Donker groenblauw.

Zwart.
Dof blauwgroen.

Zwart.
Dof donkerblauw.

Middelste staartpennen:

Groen, onderzijde zwart.

Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:

Geel.

Donker groenblauw, onderzijde Dof donker blauwgroen,
zwart.
onderzijde zwart.
Zacht geel.
Crème.

Dof donkerblauw, onderzijde
zwart.
Wit.

Grasgroen.

Donker groenblauw.

Dof donker blauwgroen.

Dof donkerblauw.

Snavel:

Bovensnavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Boven snavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Bovensnavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Bovensnavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Diep ultramarijn blauw,
overgaand in blauw, strak
afgelijnd.
Strak afgelijnd.

Diep ultramarijn blauw,
overgaand in blauw, strak
afgelijnd.
Strak afgelijnd.

Diep ultramarijn blauw,
overgaand in blauw, strak
afgelijnd.
Strak afgelijnd.

Diep ultramarijn blauw,
overgaand in blauw, strak
afgelijnd.
Vage borstomzoming.

Ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn
blauw met smalle
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke
smalle zwarte zoom, m.u.v. de
toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag
brede gele zoom.

Ultramarijn blauw buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn
blauw met smalle
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke
smalle zwarte zoom, m.u.v. de
toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag
brede zachtgele zoom.

Ultramarijn blauw buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn
blauw met smalle
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke
smalle zwarte zoom, m.u.v. de
toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag
brede crème zoom.

Ultramarijn blauw buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn
blauw met smalle
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke
smalle zwarte zoom, m.u.v. de
toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag
brede witte zoom.

Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Diep donkerblauw met violette
waas.
Wit.
Wit.
Diep donkerblauw met violette
waas.
Zwart.
Diep donkerblauw met violette
waas.
Violet, onderzijde zwart.
Wit.
Diep donkerblauw met violette
waas.
Bovensnavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.
Violet, strak afgelijnd.
Op de borst een vage
omzoming.
Violetachtig blauw.
Buitenvlag donker violetblauw
met smalle donkerblauwe
rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke
smalle zwarte zoom, m.u.v. de
toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag
brede witte zoom.

Terug naar index
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POPPEN SPLENDIDPARKIETEN:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst
Buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Pop:

Aqua:

Turquoise:

Blauw:

Violetblauw:

Donker blauwgroen.
Donker groenblauw.
Zacht geel.
Donker groenblauw.
Zwart.
Donker groenblauw.
Donker blauwgroen,
onderzijde zwart.
Zacht geel.

Dof donkerblauw.
Dof donkerblauw.
Crème.
Dof donker blauwgroen.
Zwart.
Dof donker blauwgroen.
Dof donkerblauw, onderzijde zwart.

Dof donkerblauw.
Dof donkerblauw.
Wit.
Dof donkerblauw.
Zwart.
Dof donkerblauw.
Dof donkerblauw, onderzijde zwart.

Diep donkerblauw met violette waas.
Donkerblauw met violette waas.
Wit.
Diep donkerblauw met violette waas.
Zwart.
Diep donkerblauw met violette waas.
Violet, onderzijde zwart.

Crème.

Wit.

Wit.

Donker groenblauw.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Grijs
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Dof donker blauwgroen.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Dof donkerblauw.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Diep donkerblauw met violette waas.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Donkerblauw.
Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker utramarijn blauw
met smalle hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
zachtgele zoom.

Donkerblauw.
Grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker utramarijn blauw
met smalle hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
crème zoom.

Donkerblauw.
Grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Ultramarijn blauw buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker utramarijn blauw
met smalle hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
witte zoom.

Dof violet.
Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Violetachtig blauw.
Buitenvlag donker violetblauw met
smalle donkerblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
witte zoom.

Terug naar index
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, PRIMAIRE MUTATIES EN MUTATIECOMBINATIES:
Oranjeborst groen man:

De oranjeborst bestaat ook al vele jaren en werd in het begin door de kwekers vaak foutief zeegroen genoemd.
Bij de oranjeborst is de rode borstkleur bij de man okergeel tot licht oranje geworden. Ook de gele onderbuik is iets minder diep geel als bij de wildkleur. De
groene lichaamskleur is helderder groen dan bij de wildkleur, maar mag geen blauwe waas tonen. Dit is een kleurfout. De blauwstructuur is nagenoeg gelijk
aan de wildkleur.
De oranjeborst is een primaire mutatie en heeft niets met de aqua te maken. Wanneer deze met elkaar gepaard worden, komen er enkel groene jongen uit,
zowel mannen en poppen, die dan dubbelsplit zijn, zowel voor oranjeborst als voor aqua.
Aangezien de oranjeborst pop niet of nauwelijks afwijkt van de wildkleur is besloten de oranjeborst pop niet als TT-vogel te vragen.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.

Aqua man en pop:

Aqua (voorheen zeegroen) geeft ongeveer een reductie van 50% in het rode en gele psittacine. Hierdoor ontstaat er een donker groenblauwe kleur en het rood
bij de man wordt diep roze en het geel wordt bij zowel man als pop zachtgeel.
Het zwart eumelanine blijft volledig aanwezig.
Er moet speciaal gelet worden op het feit dat de lichaamskleur donker groenblauw is en niet te blauw en er moet een groene waas blijven. Ook de borst moet
diep roze zijn bij de man en mag niet te ver opgebleekt zijn.
De gele buik moet zachtgeel zijn en mag niet te bleek worden.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
De mutatiecombinatie AquaTurquoise, die een tussenkleur is tussen aqua en turquoise is geen gevraagde kleurslag.

Turquoise man en pop:

Turquoise (voorheen pastelblauw) geeft ongeveer een reductie van 70-80% in het rode en gele psittacine aan de voorzijde van de vogel. De reductie op de
rugzijde van de vogel is veel minder, ongeveer 30%. Hierdoor ontstaat er een donker blauwgroene kleur op het rugdek en het rood bij de man wordt licht roze
en het geel wordt zowel bij man als pop crème.
Het zwart eumelanine blijft volledig aanwezig.
Er moet speciaal gelet worden op het feit dat de lichaamskleur donker blauwgroen is en niet te groen en er moet een diepblauwe waas blijven. De borst moet
licht roze zijn bij de man en mag niet te ver opgebleekt zijn naar wit.
De crème buik mag niet te wit worden.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
De mutatiecombinatie TurquoiseBlauw is geen gevraagde kleurslag.

Blauw man en pop:

Bij de blauwe is al het psittacine verdwenen en ontstaat er een blauwe vogel. Deze wordt in de volksmond vaak nog witborst genoemd, maar is gewoon blauw.
De blauwe lichaamskleur komt wat dof over en is niet helder blauw. Vaak zien we dat de kleur wat vlekkerig is, vooral wanneer de bevedering niet geheel strak
of compleet is en het onderdons zichtbaar wordt. Dit moet bestraft worden bij kleur.
Het masker moet een overgangszone tonen in het blauw bezit.
Vogels, die een egaal diep masker bezitten, zijn bijna altijd in het bezit van de violetfactor. Dit zien we dan ook terug in de vleugelbocht, waar het hemelsblauw,
wat het behoort te zijn, nu meer donkerblauw is geworden.
De witte borst bij de man moet een vage omzoming tonen. De buik is egaal wit. In het masker zien we ook regelmatig een witte waas achter het oog. Dit moet
bestraft worden bij tekening.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
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Violetblauw man en pop:

Violet blauw is een mutatiecombinatie van violet (dubbelfactorige) en blauw.
De EF violetfactorige wordt door kwekers nu nog vaak als D blauw en D groen ingezonden.
Kweekuitkomsten hebben bewezen dat het hier niet om een donkerfactor gaat gezien uit “D X D” geen DD groen jongen geboren worden!
De violetfactor komt het beste tot uiting wanneer deze dubbelfactorig (DF) is
Gezien het feit dat de donkerfactor nog niet is ontstaan bij de Splendidparkiet en we de violetfactor niet verloren willen laten gaan, is besloten om deze te
vragen in de gehele blauwserie.
In de standaard wordt alleen de combinatie met blauw omschreven, maar ook de combinaties met aqua, turquoise, bleekborst en cinnamon met de
violetfactor zijn goed herkenbaar en toegestaan.
Er zullen de eerste tijd nog niet veel violetten ingezonden worden, maar in voorkomende gevallen kunnen ze normaal gekeurd worden als violet aqua, violet
turquoise etc..
De violetfactor is goed te herkennen aan het masker.
De niet violetfactor laat een overgang zien naar achteren toe, bij de violetfactor is dit egaal violet.
Ook de vleugelbocht, die normaal hemelsblauw vertoont, is nu duidelijk voorzien van een violette waas/kleur.
Het rug/vleugeldek en de borst bij een violet pop zijn ook donkerder dan bij een blauwe.
Bij EF violet zal dit als donkerblauw overkomen.
Bij een DF violet zal dit meer violetachtig worden.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.
Terug naar index
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MANNEN SPLENDIDPARKIETEN:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen, onderstaart dekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaart dekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:
Vleugelspiegel:

Man:

Man:

Opaline-cinnamon groen:

Opaline-pale groen:
Opaline-pallid groen:

Licht blauw met een lichte bruin waas.
Rood
Diep geel.
Mantel geel.
Stuit geel vermengd met geelgroen met bruine waas.
Bruin.
Geelgroen met bruine waas op gele ondergrond.
Geel, aan de toppen bruingroen, onderzijde bruin.
Diep geel, middelste pennen aan toppen bruin.

Licht blauw met een lichte grijze waas.
Rood
Diep geel.
Mantel geel.
Stuit geel vermengd met groen met licht grijze waas.
Beige grijs.
Groen met grijze waas op gele ondergrond.
Geel, aan de toppen grijsgroen, onderzijde grijs.
Diep geel, middelste pennen aan toppen grijs.

Geel en licht bruin omzoomd.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Geel en grijs omzoomd.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Licht blauw, overgaand in blauw met een bruine waas, kop bij de
halsstreek strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag licht utramarijn blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag,
dekveren geel gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruine zoom, met uitzondering
van de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.
Wit

Blauw, overgaand in blauw met een grijze waas, kop bij de
halsstreek strak afgelijnd
Strak afgelijnd.
Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruingrijze zoom, met
uitzondering van de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom
Wit

Terug naar index
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POPPEN SPLENDIDPARKIETEN:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen, onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:
Vleugelspiegel:

Pop:

Pop:

Opaline-cinnamon groen:

Opaline-pale groen:
Opaline-pallid groen:

Licht blauw met een lichte bruin waas.
Geel
Diep geel.
Mantel geel.
Stuit geel vermengd met geelgroen met bruine waas.
Bruin.
Geelgroen met bruine waas op gele ondergrond.
Geel, aan de toppen bruingroen, onderzijde bruin.
Diep geel, middelste pennen aan toppen bruin.

Licht blauw met een lichte grijze waas.
Geel met een licht grijze waas.
Diep geel.
Mantel geel.
Stuit geel vermengd met groen met licht grijze waas.
Beige grijs.
Groen met grijze waas op gele ondergrond.
Geel, aan de toppen grijsgroen, onderzijde grijs.
Diep geel, middelste pennen aan toppen grijs.

Geel en licht bruin omzoomd.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Geel en grijs omzoomd.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Licht blauw, overgaand in blauw met een bruine waas, kop bij de
halsstreek strak afgelijnd.
Geel met hele vage borstomzoming.
Licht ultramarijn blauw.
Buitenvlag licht ultramarijn blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag,
dekveren geel gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruine zoom, met uitzondering
van de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.
Wit

Blauw, overgaand in blauw met een grijze waas, kop bij de halsstreek
strak afgelijnd
Geel met hele vage borstomzoming en met een lichte grijze waas.
Licht ultramarijn blauw.
Buitenvlag blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruingrijze zoom, met
uitzondering van de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom
Wit

Terug naar index
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MANNEN EN POPPEN SPLENDIDPARKIETEN:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:
Vleugelspiegel:

Man:

Pop:

Opaline grijsgroen man:

Opaline grijsgroen pop:

Donker grijs.
Geel
Diep geel.
Mantel geel.
Stuit diep geel vermengd met grijsgroen.
Zwart.
Donker grijsgroen op gele ondergrond..
Diep geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.
Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.

Donker grijs.
Geel
Diep geel.
Mantel geel.
Stuit geel vermengd met grijsgroen.
Zwart.
Licht grijsgroen op gele ondergrond.
Geel, aan de toppen donkergrijsgroen, onderzijde zwart.
Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.

Donker grijsgroen.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Geel en licht zwart omzoomd.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.
Geel met vage borstomzoming.
Leigrijs, verder lichtgrijs.
Buitenvlag grijs,, smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag, dekveren geel
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de
toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
Wit

Donker leigrijs, overgaand in grijs, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Geel met hele vage borstomzoming.
Leigrijs, verder grijs.
Buitenvlag grijs, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van
de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.
Wit
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MANNEN SPLENDIDPARKIETEN:
Man:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel.
Onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:

Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:

Onderstaart:
Bovenstaart:
Vleugelspiegel:

Opaline aqua:

Man:

Opaline turquoise:

Man:

Opaline blauw:

Man:

Opaline violetblauw

Diep blauw
Zachtgeel.
Zachtgeel.
Mantel zachtgeel.
Stuit zachtgeel vermengd met
groenblauw.
Zwart
Donker groenblauw op zachtgele
ondergrond.
Zachtgeel, aan de toppen
donkergroenblauw, onderzijde zwart.
Zachtgeel, middelste pennen aan toppen
zwart.

Diep blauw
Crème.
Crème.
Mantel crème.
Stuit crème kleurig vermengd met
blauwgroen.
Zwart
Dof blauwgroen op crème ondergrond.

Diep blauw
Wit.
Wit.
Mantel wit.
Stuit wit vermengd met blauw.

Diep donkerblauw met violette waas.
Wit.
Wit.
Mantel wit.
Stuit wit vermengd met violette blauw.

Zwart
Dof donkerblauw op witte ondergrond.

Zwart.
Diep donkerblauw met violette waas.

Crème kleurig, aan de toppen donker
blauwgroen, onderzijde zwart.
Crème kleurig, middelste pennen aan
toppen zwart.

Wit aan de toppen donkerblauw,
onderzijde zwart.
Wit middelste pennen aan toppen zwart.

Wit aan de toppen donkerblauw,
onderzijde zwart.
Wit middelste pennen aan toppen zwart.

Zachtgeel en zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Crème zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Wit zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Wit zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart
Zwart, iris donkerbruin.

Donker utramarijn blauw, overgaand in
diep blauw, kop bij de halsstreek strak
afgelijnd.
Zacht geel met vage borstomzoming.
Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel
dekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker utramarijn blauw,
smalle lichte zoom op buitenvlag,
dekveren zachtgeel gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte
zoom, met uitzondering de toppen.
Buitenste pennen, aan buitenvlag brede
zachtgeel zoom.
Wit.

Donker utramarijn blauw, overgaand in
diep blauw, kop bij de halsstreek strak
afgelijnd.
Crème met vage borstomzoming.
Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel
dekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker utramarijn blauw,
smalle lichte zoom op buitenvlag,
dekveren crème gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte
zoom, met uitzondering de toppen.
Buitenste pennen, aan buitenvlag brede
crème zoom.
Wit.

Donker utramarijn blauw, overgaand in
diep blauw, kop bij de halsstreek strak
afgelijnd.
Wit met vage borstomzoming
Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel
dekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker utramarijn blauw,
smalle lichte zoom op buitenvlag,
dekveren wit gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte
zoom, met uitzondering de toppen.
Buitenste pennen, aan buitenvlag brede
witte zoom.
Wit

Donker violet blauw, overgaand in diep
blauw, kop bij de halsstreek strak
afgelijnd.
Wit met vage borstomzoming
Violetachtig blauw, buitenste vleugel
dekveren hemelsblauw.
Buitenvlag violetblauw smalle lichte
zoom op buitenvlag, dekveren wit
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte
zoom, met uitzondering de toppen.
Buitenste pennen, aan buitenvlag brede
witte zoom.
Wit
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POPPEN SPLENDIDPARKIETEN:
Pop
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel.
Onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Opaline aqua:

Pop:

Pop

Opaline turquoise:

Opaline blauw:

Pop:

Opaline violetblauw:

Groenblauw.
Zachtgeel.
Zachtgeel.
Zachtgeel.
Stuit zachtgeel vermengd met
groenblauw.
Zwart
Groenblauw op zachtgele ondergrond.

Blauwgroen.
Crème.
Crème.
Mantel crème.
Stuit crème vermengd met blauwgroen.

Blauw
Wit.
Wit.
Mantel wit.
Stuit wit vermengd met dof blauw.

Diep donkerblauw met violette waas.
Wit.

Zwart
Blauwgroen op crème ondergrond.

Zwart
Blauw op witte ondergrond.

Zachtgeel, aan de toppen dof
donkergroenblauw, onderzijde zwart.
Zachtgeel, middelste pennen aan toppen
zwart.

Crème aan de toppen dof donker
blauwgroen, onderzijde zwart.
Crème, middelste pennen aan toppen
zwart.

Wit aan de toppen dof donkerblauw,
onderzijde zwart.
Wit middelste pennen aan toppen zwart.

Zwart
Diep donkerblauw met violette waas op
witte ondergrond.
Wit aan de toppen dof violetblauw,
onderzijde zwart.
Wit middelste pennen aan toppen zwart.

Zachtgeel en licht zwart omzoomd.
Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Crème en licht zwart omzoomd.
Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Wit en licht zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Wit en licht zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Donker blauw, overgaand in diep blauw,
kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Zacht geel met hele vage
borstomzoming.
Ultramarijn blauw, buitenste vleugel
dekveren blauw.
Buitenvlag ultramarijn blauw, smalle lichte
zoom op buitenvlag, dekveren zachtgeel
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle
zwarte zoom, met uitzondering van de
toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede
zachtgeel zoom.
Wit

Donker blauw, overgaand in diep blauw,
kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Crème met hele vage borstomzoming.

Donker blauw, overgaand in diep blauw,
kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Wit met hele vage borstomzoming

Dof violetblauw, overgaand in diep blauw,
kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Wit met hele vage borstomzoming

Ultramarijn blauw, buitenste vleugel
dekveren blauw.
Buitenvlag ultramarijn blauw, smalle lichte
zoom op buitenvlag, dekveren crème
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle
zwarte zoom, met uitzondering van de
toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede crème
zoom.
Wit

Ultramarijn blauw. buitenste vleugel
dekveren blauw.
Buitenvlag ultramarijn blauw, smalle lichte
zoom op buitenvlag, dekveren wit
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle
zwarte zoom, met uitzondering van de
toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede witte
zoom.
Wit

Violetblauw. buitenste vleugel dekveren
donkerblauw.
Buitenvlag violetachtig blauw, smalle
lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit
gezoomd.
Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle
zwarte zoom, met uitzondering van de
toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede witte
zoom.
Wit

Mantel wit.
Stuit wit vermengd met dof violetblauw.

Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:

Onderstaart:

Bovenstaart:
Vleugelspiegel:
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, MUTATIECOMBINATIES:
Opaline-ino man en pop:

Deze worden niet gevraagd, omdat de opaline factor bijna niet te zien is door de SL ino factor

Opaline oranjeborst man en pop:

Deze worden niet gevraagd, omdat de oranjeborst factor bijna geen verschil laat zien met de opaline groen.
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MANNEN SPLENDIDPARKIETEN:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en
Nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand –en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Man:

Oranjeborst cinnamon groen:

Oranjeborst pale groen:
Oranjeborst pallid groen:

Oranjeborst SL ino groen:

Oranjeborst grijsgroen:

Lichtgroen met bruine waas.

Lichtgroen met grijze waas.

Geel.

Grijsgroen.

Okergeel tot licht oranje.
Geel.
Lichtgroen met bruine waas.
Bruin.
Lichtgroen met bruine waas.
Lichtgroen met bruine waas,
onderzijde bruin.
Geel.

Okergeel tot licht oranje.
Geel.
Lichtgroen met grijze waas.
Donker beige grijs.
Lichtgroen met grijze waas.
Groen met beige grijze waas,
onderzijde donkergrijs
Geel.

Okergeel tot licht oranje.
Geel.
Geel.
Wit.
Geel.
Geel.

Okergeel.
Geel.
Grijsgroen.
Zwart.
Grijsgroen.
Zwart.

Geel, onderzijde wit.

Geel.

Lichtgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Lichtgroen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets
lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Geel.
Hoornkleurig.

Grijsgroen.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Ultramarijn
blauw, overgaand in hemelsblauw,
strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Blauw, buitenste vleugel dekveren
licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle
licht hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.

Diep blauw, overgaand in
hemelsblauw, strak afgelijnd.

Wit, strak afgelijnd.

Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak
afgelijnd.

Strak afgelijnd.
Diep blauw, buitenste vleugeldekveren
licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze
zoom, m.u.v. de toppen.

Strak afgelijnd.
Wit.

Strak afgelijnd.
Leigrijs, verder lichtgrijs.

n.v.t.

.

n.v.t.

Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte
zoom, m.u.v. de toppen.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

n.v.t.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, MUTATIECOMBINATIES:
Oranjeborst cinnamon groen man:

Oranjeborst cinnamon groen is, naast de okergele tot licht oranje borst bij de man, ook helderder lichtgroen van kleur dan de cinnamon zonder
oranjeborst.
Gelet moet worden op een egale okergele of licht oranje borst en helder lichtgroene lichaamskleur met bruine waas.
Door de cinnamonfactor is het blauw in het masker en de vleugelbochten lichter van kleur.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en oranjeborst.

Oranjeborst Pale man:

Door deze combinatie is de lichaamskleur lichtgroen geworden met grijze waas.
Hoewel er duidelijk een gele ondergrondkleur aanwezig is, mag het geel niet de boventoon voeren en moet het lichtgroene duidelijk en egaal
aanwezig zijn. De pop van deze combinatie is duidelijk lichter groen dan de Pale pop.
Het masker en de vleugelbochten zijn door de Pale factor iets lichter blauw geworden.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Pale en oranjeborst.

Oranjeborst SL ino groen man:

Deze combinatie is nagenoeg gelijk aan de SL ino groen.
Bij de man valt uiteraard direct de okergele tot oranje borstkleur op, verder is het geel iets minder diep dan bij de SL ino.groen
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen SL ino.groen

Oranjeborst grijsgroen man:

Ten opzichte van grijsgroen is deze combinatie alleen in de borstkleur veranderd.
Deze is nu duidelijk okergeel tot licht oranje, ook de buik is iets lichter geel en de grijsgroene lichaamskleur is iets donkerder.
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de oranjeborstmutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijsgroen en oranjeborst.
Terug naar index
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MANNEN SPLENDIDPARKIETEN:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en
Nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand –en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Man:

Cinnamon aqua:

Cinnamon turquoise:

Cinnamon blauw:

Cinnamon-ino:

Licht blauwgroen met bruine waas.

Blauw met bruine waas.

Hemelsblauw met bruine waas.

Geel met bruine waas.

Diep roze.
Zacht geel.
Licht blauwgroen met bruine waas.

Licht roze.
Crème.
Blauw met bruine waas.

Wit.
Wit.
Hemelsblauw met bruine waas.

Rood.
Diep geel.
Geel met bruine waas.

Bruin.
Licht blauwgroen met bruine waas.
Licht blauwgroen met bruine
waas,onderzijde bruin.
Zacht geel.

Bruin.
Hemelsblauw met bruine waas.
Hemelsblauw met bruine waas,
onderzijde bruin.
Crème.

Bruin.
Hemelsblauw met bruine waas.
Hemelsblauw met bruine waas,
onderzijde bruin.
Wit.

Lichtbruin.
Geel met bruine waas.
Geel met bruine waas, onderzijde
lichtbruin.
Diep geel.

Licht blauwgroen met bruine waas.
Boven snavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Hemelsblauw met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Hemelsblauw met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Geel met bruine waas.
Hoornkleurig.

Ultramarijn blauw, overgaand in
hemelsblauw, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.

Ultramarijn blauw, overgaand in
hemelsblauw, strak afgelijnd.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
crème zoom.

Ultramarijn blauw, overgaand in
hemelsblauw, strak afgelijnd.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
witte zoom.

Wit, strak afgelijnd.

Blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
zacht gele zoom.

Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Rood.

Strak afgelijnd.
Wit met minimale blauwe waas.
Buitenvlag wit.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
lichtbruine zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.
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POPPEN SPLENDIDPARKIETEN:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel:
Nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand –en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst
Buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Pop:

Cinnamon aqua:

Cinnamon turquoise:

Cinnamon blauw:

Cinnamon-ino:

Licht blauwgroen met bruine waas.

Blauw met bruine waas.

Hemelsblauw met bruine waas.

Geel met bruine waas.

Licht blauwgroen met bruine waas.
Zacht geel.
Licht blauwgroen met bruine waas.

Hemelsblauw met bruine waas.
Crème.
Hemelsblauw met bruine waas.

Hemelsblauw met bruine waas.
Wit.
Hemelsblauw met bruine waas.

Geel met bruine waas.
Diep geel.
Geel met bruine waas.

Bruin.
Licht blauwgroen met bruine waas.
Licht blauwgroen met bruine waas,
onderzijde bruin.
Zacht geel.

Bruin.
Hemelsblauw met bruine waas.
Hemelsblauw met bruine waas,
onderzijde bruin.
Crème.

Bruin.
Hemelsblauw met bruine waas.
Hemelsblauw met bruine waas,
onderzijde bruin.
Wit.

Lichtbruin.
Geel met bruine waas.
Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.

Licht blauwgroen met bruine waas.
Boven snavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Hemelsblauw met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Hemelsblauw met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Geel met bruine waas.
Hoornkleurig.

Diep blauw.
Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe
rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
zacht gele zoom.

Diep blauw.
Grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.

Diep blauw.
Grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.

Wit.

Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
crème zoom.

Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
witte zoom.

Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele
zoom.

Diep geel.

Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Rood.

n.v.t.
Wit met minimale blauwe waas.
Buitenvlag wit.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, MUTATIECOMBINATIES:
Cinnamon aqua
man en pop:

Cinnamon aqua moet een egaal blauwgroene kleur vertonen met een bruine waas en niet vlekkerig overkomen.
De borstkleur bij de man moet egaal diep roze zijn en de buik zachtgeel.
Vaak zien we dat de buik te licht van kleur is.
Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamon factor lichter van kleur.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en aqua.

Cinnamon turquoise
man en pop

Cinnamon turquoise moet een egaal hemelsblauwe kleur vertonen met een bruine waas en niet vlekkerig overkomen.
De borstkleur bij de man moet egaal licht roze zijn en de buik crème
Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamon factor lichter van kleur.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en turquoise.

Cinnamon blauw
man en pop:

Deze combinatie wordt door kwekers vaak foutief als zilver genoemd.
Door de cinnamon factor is de kleur hemelsblauw geworden met een bruine waas.
Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter blauw dan bij een niet cinnamon.
De kleur moet egaal overkomen en geen vlekkerige indruk geven.
De borst en de buik bij de man moeten helder wit zijn. Op de borst zien we een vage bruine schubtekening.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en blauw.

Cinnamon-ino
man en pop:

Deze combinatie wordt vaak nog lacewing genoemd.
Dit is een oude benaming.
De kleur is overwegend geel met bruine waas.
De pennen zijn egaal lichtbruin.
Het masker en de vleugelbochten zijn wit met minimale blauwe waas.
De kleur moet vooral egaal zijn met een duidelijke bruine waas.
Qua kleur komt de cinnamon-ino veel overeen met de platinum man.
Deze mist echter de bruine waas, laat een iets meer blauwe waas zien in het masker, in de slagpennen een duidelijke witte/lichte zoom.
De slagpennen van de platinum hebben een duidelijke witte/lichte zoom.
De oogkleur is bij de platinum rood met grijze iris. Bij de cinnamon-ino is de oogkleur rood.
Het is mogelijk om cinnamon-ino’s in alle mogelijke mutatiecombinaties te kweken.
Er is voor gekozen om alleen voor de gewone cinnamon-ino een beschrijving te geven met alleen de algemene kenmerken van deze combinatie.
Naarmate er meer van deze vogels op shows getoond worden, zal het aantal beschrijvingen worden uitgebreid.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en SL ino.
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MANNEN en POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en
nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart
Bovenstaartdekveren:
Snavel:

Man:

Pop:

Cinnamon grijsgroen:

Cinnamon grijsgroen:

Geel grijsgroen met bruine waas.

Geel grijsgroen met bruine waas.

Rood.
Diep geel.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.
Diep geel.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Diep geel.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.
Diep geel.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.

Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:

Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.

Vleugelbocht:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Grijs.
Iets lichter grijs. Strak afgelijnd
Op de borst een vage omzoming.
Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs. Buitenvlag lichtgrijze rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, MUTATIECOMBINATIES:
Cinnamon aqua man en pop:

Cinnamon aqua moet een egaal blauwgroene kleur vertonen met een bruine waas en niet vlekkerig overkomen.
De borstkleur bij de man moet egaal diep roze zijn en de buik zachtgeel.
Vaak zien we dat de buik te licht van kleur is.
Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamon factor lichter van kleur.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en aqua.

Cinnamon turquoise man en pop

Cinnamon turquoise moet een egaal hemelsblauwe kleur vertonen met een bruine waas en niet vlekkerig overkomen.
De borstkleur bij de man moet egaal licht roze zijn en de buik crème
Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamon factor lichter van kleur.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en turquoise.

Cinnamon blauw man en pop:

Deze combinatie wordt door kwekers vaak foutief als zilver genoemd.
Door de cinnamon factor is de kleur hemelsblauw geworden met een bruine waas.
Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter blauw dan bij een niet cinnamon.
De kleur moet egaal overkomen en geen vlekkerige indruk geven. De borst en de buik bij de man moeten helder wit zijn. Op de borst zien we een vage
bruine schubtekening.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en blauw.

Cinnamon- ino man en pop:

Deze combinatie wordt vaak nog lacewing genoemd. Dit is een oude benaming.
De kleur is overwegend geel met bruine waas. De pennen zijn egaal lichtbruin. Het masker en de vleugelbochten zijn wit met minimale blauwe waas.
De kleur moet vooral egaal zijn met een duidelijke bruine waas.
Qua kleur komt de cinnamon-ino veel overeen met de platinum man. Deze mist echter de bruine waas, laat een iets meer blauwe waas zien in het
masker, in de slagpennen een duidelijke witte/lichte zoom. De slagpennen van de platinum hebben een duidelijke witte/lichte zoom. De oogkleur is bij de
platinum rood met grijze iris. Bij de cinnamon-ino is de oogkleur rood.
Het is mogelijk om cinnamon-ino’s in alle mogelijke mutatiecombinaties te kweken. Er is voor gekozen om alleen voor de gewone cinnamon-ino een
beschrijving te geven met alleen de algemene kenmerken van deze combinatie. Naarmate er meer van deze vogels op shows getoond worden, zal het
aantal beschrijvingen worden uitgebreid.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en SL ino.

Cinnamon grijsgroen man en pop:

Bij deze combinatie is de cinnamon factor goed zichtbaar. Buiten de bruine vleugelpennen en de bruine waas over het rug –en vleugeldek,is de
lichaamskleur duidelijker lichter, meer geel grijsgroen dan bij de gewone grijsgroene.
De grijsgroene kleur blijft goed zichtbaar, maar is door de lichtere ondergrond veel helderder,
Het masker en de vleugelbochten zijn duidelijk lichter grijs als bij de grijsgroene.
De kleur moet egaal en vrij helder zijn, de tekening duidelijk en strak afgelijnd.
Bij poppen is het masker egaler dan bij de mannen, ook is bij een pop de aftekening minder strak. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de
grijs- en de cinnamon mutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen, cinnamon en Grijsgroen.
Terug naar index
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Pale aqua:

Pale turquoise:

Pale blauw:

Pallid aqua:
Blauwgroen met grijze waas
Roze.
Zacht geel.
Blauwgroen met grijze waas.
Donker beige grijs.
Blauwgroen met grijze waas.
Blauwgroen met grijze waas, onderzijde
donkergrijs.
Zacht geel.

Pallid turquoise:
Blauw met grijze waas.
Licht roze.
Crème.
Blauw met grijze waas.
Donker beige grijs.
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.

Pallid blauw:
Blauw met grijze waas.
Wit.
Wit.
Blauw met grijze waas.
Donker beige grijs.
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.

Crème.

Wit.

Blauwgroen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.

Blauw met grijze waas.
Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.

Blauw met grijze waas.
Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.

Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak
afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom,
m.u.v. de toppen.

Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak
afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom,
m.u.v. de toppen.

Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele
zoom.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Strak afgelijnd.
Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe
rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de
toppen.

Terug naar index

Pagina 43 van 65

POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Pale aqua:

Pale turquoise:

Pale blauw:

Pallid aqua:
Blauwgroen met grijze waas.
Blauwgroen met grijze waas.
Zacht geel.
Blauwgroen met grijze waas.
Beige grijs.
Blauwgroen met grijze waas.
Blauwgroen met grijze waas, onderzijde
donkergrijs.
Zacht geel.

Pallid turquoise:
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijze waas.
Crème.
Blauw met grijze waas.
Beige grijs.
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.

Pallid blauw:
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijze waas.
Wit.
Blauw met grijze waas.
Beige grijs.
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.

Crème.

Wit.

Blauwgroen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Blauw met grijze waas.
Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Blauw met grijze waas.
Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Diep blauw.
Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele
zoom.

Diep blauw.
Grijs.
Op de borst een vage omzoming.

Diep blauw.
Grijs.
Op de borst een vage omzoming.

Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.

Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET MUTATIE COMBINATIES PALE:
Pale aqua man en pop:

Het groenblauwe is door de pale factor lichter dan bij de aqua.
Ook hier zijn de vleugel- en staartpennen duidelijke herkenningspunten, evenals de grijze waas over het lichaam.
De buik moet zachtgeel zijn en de borst bij de man egaal roze.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pale en aqua.

Pale turquoise man en pop:

Het blauwgroen is door de pale factor lichter dan bij de turquoise.
Ook hier zijn de vleugel- en staartpennen duidelijke herkenningspunten, evenals de grijze waas over het lichaam.
De buik moet crème zijn en de borst bij de man egaal lichtroze.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pale en turquoise.

Pale blauw man en pop:

De blauwe kleur zit tussen de blauw en cinnamon blauw in en heeft een duidelijke grijze waas.
De kleur moet egaal zijn en niet vlekkerig overkomen doordat de grijze waas niet goed verdeeld is.
Het masker en de vleugelbochten zijn iets lichter blauw dan bij de blauwe.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pale en blauw
Terug naar index
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand -en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Pale grijsgroen:

Pale grijsblauw:

Pallid grijsgroen:

Pallid grijs:

Grijsgroen met grijze waas.
Rood.
Geel.
Grijsgroen met grijze waas.
Donker beige grijs.
Grijsgroen met grijze waas.
Donkergrijs.
Geel.

Donkergrijs met grijze waas.
Wit.
Wit.
Donkergrijs met grijze waas.
Donker beige grijs.
Donker grijs met grijze waas.
Donkergrijs.
Wit.

Grijsgroen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Donkergrijs met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.
Lichtgrijs.
Strak afgelijnd.
Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.
n.v.t.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd..
Lichtgrijs.
Strak afgelijnd.
Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.
n.v.t.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand -en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:

Pop:

Pop:

Pale grijsgroen:

Pale grijsblauw:

Pallid grijsgroen:
Grijsgroen met grijze waas.
Diep grijsgroen met grijze waas.
Geel.
Grijsgroen met grijze waas.
Beige grijs.
Grijsgroen met grijze waas.
Donkergrijs.
Geel.

Pallid grijs:
Donkergrijs met grijze waas.
Donkergrijs met grijze waas.
Wit.
Donkergrijs met grijze waas.
Beige grijs.
Donker grijs met grijze waas.
Donkergrijs.
Wit.

Grijsgroen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.

Donkergrijs met grijze waas.
Bovensnavel
grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Grijs.
Lichtgrijs, iets lichter dan de man.
Op de borst een vage omzoming.

Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:

Grijs.
Lichtgrijs, iets lichter dan de man.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.
n.v.t.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.

Bovenstaart:

Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.
n.v.t.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET:
Pale grijsgroen man en pop:

Pale grijsblauw man en pop:

Door de pale factor is het grijsgroen duidelijk lichter van kleur dan bij de Grijsgroene.
Ook is door de palefactor de grijze waas nog meer aanwezig.
Duidelijk herkenbaar zijn de beige grijze vleugel -en staartpennen.
Het masker en vleugelbocht zijn door de pale factor lichter grijs van kleur geworden.
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de pale.
borstmutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pale en Grijsgroen en pale
.
Bij de grijs pale is de lichaamskleur duidelijk lichter grijs dan bij de grijze en ook de grijze waas is sprekender aanwezig.
Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs.
Wel moet de kleur egaal zijn en niet vlekkerig overkomen.
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- blauw-,en de pale
mutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs en pale
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MANNEN EN POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man en Pop:

Pop:

Pop:

SL ino aqua:

SL ino turquoise:

SL ino blauw (albino):

SL ino aqua:

SL ino turquoise:

Zacht geel.
Helder roze.
Zacht geel.
Zachtgeel.

Zacht crème.
Helder licht roze.
Crème.
Crème.

Wit.
Wit.
Wit.
Wit.

Zachtgeel.
Zachtgeel.
Zachtgeel.
Zachtgeel.

Crème.
Crème.
Crème.
Crème.

Wit.
Zacht geel.
Zacht geel.

Wit.
Crème.
Crème.

Wit.
Wit.
Wit.

Wit.
Zachtgeel.
Zachtgeel.

Wit.
Crème.
Crème.

Zacht geel, onderzijde wit.

Crème onderzijde wit.

Wit.

Zachtgeel, onderzijde wit.

Zachtgeel, onderzijde wit.

Zachtgeel.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Crème.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Wit.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Zachtgeel.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Crème.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Wit, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Wit.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Wit, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Wit.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Wit.
n.v.t.
Wit.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Wit.
n.v.t.
Wit.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET:
SL ino aqua man en pop:

Bij deze combinatie is het verschil veel duidelijker.
De lichaamskleur is zowel bij man als pop zachtgeel en de borst bij de man helder roze.
De zachtgele lichaamskleur moet egaal zijn en mag ook niet te licht zijn, zodat er een witte waas overheerst.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen SL ino.

SL ino turquoise man en pop:

Bij deze combinatie is het verschil veel duidelijker.
De lichaamskleur is bij zowel man als pop crème en de borst bij de man helder lichtroze.
De crème lichaamskleur moet egaal zijn en mag ook niet te licht zijn, zodat er een witte waas overheerst.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen SL ino.

SL ino blauw (albino):

De albino dient zo helder mogelijk wit te zijn.
Afgesproken is om, zoals gebruikelijk bij de meeste bonden en clubs in België en Nederland, voor deze mutatiecombinatie albino als naam te gebruiken.
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Grijs aqua:

Grijs turquoise:

Grijsblauw:

Diep donkergrijs, met zachtgroene waas.
Diep roze.
Zacht geel.
Diep donkergrijs, met zachtgele waas.
Zwart.
Diep donkergrijs met zachtgroene waas.
Zwart.
Zacht geel.

Diep donkergrijs.
Licht roze.
Crème.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Crème.

Diep donkergrijs.
Wit.
Wit.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Wit.

Diep donkergrijs met zachtgele waas.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.

Diep donkergrijs.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.

Diep donkergrijs.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.

Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.
Strak afgelijnd.
Leigrijs, verder lichtgrijs.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom,
m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele
zoom.

Diep leigrijs, overgaand in grijs, strak afgelijnd.
Vage borstomzoming.
Leigrijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom,
m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.

Diep leigrijs, overgaand in grijs, strak afgelijnd.
Vage borstomzoming.
Leigrijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom,
m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Grijs aqua:

Grijs turquoise:

Grijsblauw:

Diep donkergrijs met zachtgroene waas.
Diep donkergrijs met zachtgele waas.
Zachtgeel.
Diep donkergrijs met zachtgele waas.
Zwart.
Diep donkergrijs met zachtgele waas.
Zwart.
Zachtgeel.

Diep donkergrijs.
Diep donkergrijs.
Crème.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Crème.

Diep donkergrijs.
Diep donkergrijs.
Wit.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Diep donkergrijs.
Zwart.
Wit.

Diep donkergrijs met zachtgele waas.
Bovensnavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Diep donkergrijs.
Bovensnavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Diep donkergrijs.
Bovensnavel zwart,
ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Leigrijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Leigrijs, verder lichtgrijs.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele
zoom.

Grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Leigrijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Leigrijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, MUTATIECOMBINATIES GRIJSSERIE:
Grijs aqua man en pop:

Het grootste verschil tussen grijs aqua en grijs is dat de borstkleur bij grijs aqua dieproze is en de diepgrijze lichaamskleur een groene waas moet tonen en
dat de buik en de onderstaart zachtgeel zijn.
De zachtgele waas moet duidelijk aanwezig zijn bij grijs aqua.
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de aqua mutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs en aqua.

Grijs turquoise man en pop:

Grijsblauw man en pop:

Het grootste verschil tussen grijs turquoise en grijs is dat bij grijs turquoise de borstkleur lichtroze is en de diepgrijze lichaamskleur een donker groene waas
moet tonen en dat de buik en de onderstaart crème zijn.
De lichtgroene waas moet duidelijk aanwezig zijn..
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de turquoise mutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs en turquoise.
.
Grijs is de combinatie van de mutaties blauw en grijs en wordt door de kwekers vaak nog foutief zwarte Splendidparkiet genoemd.
De oorspronkelijke donkergrasgroene kleur is in deze combinatie(de blauwserie) diep donkergrijs geworden, tegen het zwartgrijs aan.
Hoe dieper grijs hoe beter.
Ook moet de kleur uiteraard egaal zijn.
De borst bij de man moet helder wit zijn, zonder dat het grijs van de zijkant half in de borst komt.
De borst bij de man moet een vage omzoming tonen.
Het masker is diep leigrijs bij de man, overgaand in grijs.
Bij de pop is dit egaler.
De vleugelbocht zelf is leigrijs, de dekveren zijn lichtgrijs.
Ook hier zien we vaak de tekening fout, dat er een witte waas zit achter het oog en dit vooral bij de man.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs.
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Man:

Oranjeborst cinnamon
grijsgroen:

Cinnamon grijs aqua:

Cinnamon grijs turquoise:

Cinnamon grijsblauw:

Geel grijsgroen met bruine waas
Okergeel tot licht oranje.
Geel.
Geel grijsgroen met bruine waas.

Lichtgrijs met geel bruine waas.
Roze.
Zachtgeel.
Lichtgrijs met geel bruine waas.

Lichtgrijs met bruine waas.
Licht roze.
Crème.
Lichtgrijs met bruine waas.

Lichtgrijs met bruine waas.
Wit.
Wit.
Lichtgrijs met bruine waas.

Bruin.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.

Bruin.
Lichtgrijs met geel bruine waas.
Bruin.

Bruin.
Lichtgrijs met bruine waas.
Bruin.

Bruin.
Lichtgrijs met bruine waas.
Bruin.

Geel.

Zachtgeel.

Crème.

Wit.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Lichtgrijs met geel bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Lichtgrijs met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Lichtgrijs met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak
afgelijnd.
Strak afgelijnd.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak
afgelijnd.
Strak afgelijnd.

Grijs, buitenste vleugeldekveren
lichtgrijs.
Buitenvlag lichtgrijze rand.

Grijs, buitenste vleugeldekveren
lichtgrijs.
Buitenvlag lichtgrijze rand.

Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
zachtgele zoom.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak
afgelijnd.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugeldekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
crème zoom.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak
afgelijnd.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugeldekveren licht
hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
witte zoom.
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Cinnamon grijs aqua:

Cinnamon grijs turquoise:

Cinnamon grijsblauw:

Lichtgrijs met geel bruin waas.
Lichtgrijs met geel bruine waas.
Zachtgeel.
Lichtgrijs met geel bruine waas.
Bruin.
Lichtgrijs met geel bruine waas.
Bruin.
Zacht geel.

Lichtgrijs met bruine waas.
Lichtgrijs met bruine waas.
Crème.
Lichtgrijs met bruine waas.
Bruin.
Lichtgrijs met bruine waas.
Bruin.
Crème.

Lichtgrijs met bruine waas.
Lichtgrijs met bruine waas.
Wit.
Lichtgrijs met bruine waas.
Bruin.
Lichtgrijs met bruine waas.
Bruin.
Wit.

Lichtgrijs met geel bruine waas.
Boven snavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.

Lichtgrijs met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Lichtgrijs met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin,
ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Grijs.
Iets lichter grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.

Grijs.
Iets lichter grijs.
n.v.t.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.
Grijs.
Grijs iets lichter.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Buitenvlag lichtgrijze rand.
Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele
zoom.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET, DRIEVOUDIGE MUTATIECOMBINATIES MANNEN EN POPPEN:
Oranjeborst cinnamon grijsgroen man:

De lichaamskleur is in deze combinatie ten opzichte van cinnamon Grijsgroen wat helderder groen.
Bij de man is de borstkleur duidelijk okergeel.
Ook de gele buik is iets minder diep van kleur.
Verder gelijk aan cinnamon Grijsgroen.
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs-, cinnamon en de oranjeborst mutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen, grijsgroen, cinnamon en oranjeborst.

Cinnamon grijs turquoise man en pop:

De kleur moet bij deze combinatie grijs zijn met crème ondergrond en bruine waas over het gehele lichaam.
De borst is licht roze bij de man.
De kleur is goed te herkennen aan de lichtroze borst, het missen van blauw en bruine pennen.
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs-, cinnamon- en de turquoise mutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs cinnamon en aqua.

Cinnamon grijsblauw man en pop:

De kleur moet egaal zijn en niet vlekkerig overkomen.
Het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs dan bij een niet cinnamon.
De borst/buik moet zuiver wit zijn bij de man en bij beide geslachten is een vage bruine borstomzoming zichtbaar.
Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs-, blauw-, en cinnamon mutatie.
Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijsgroen en cinnamon.
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ROODBUIK SPLENDIDPARKIET (NEOPHEMA SPLENDIDA):
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) ROODBUIK SPLENDIDPARKIETEN:
Alle roodbuik splendidparkieten:

Net als bij de Turquoisineparkiet is de roodbuik door selectie verkregen en is geen mutatie.
Door een roodbuik met een niet roodbuik te paren komen er jongen uit met een tussenkleur.
Deze moeten zwaar bestraft worden bij kleur, tussenkleuren worden niet gevraagd.
Voor de roodbuikserie is geen afzonderlijke KTA gemaakt, gezien elke roodbuik gelijk is aan de niet roodbuik, op de buikkleur na, die in plaats van
geel nu egaal rood is geworden.
Wanneer de onderstaart in de toekomst door selectie ook rood wordt moet dit niet bestraft worden, maar juist gewaardeerd.
Ondanks dat de roodbuik bij de Splendidparkiet nog niet zolang bestaat als bij de Turquoisineparkiet, kunnen we nu al eisen dat de gehele buik
egaal rood is, zowel bij de man als bij de pop.
Zie verder Keurtechnische aanwijzingen en bij de mutaties zonder roodbuik.
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand –en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Man:

Roodbuik groen:

Roodbuik opaline groen:

Roodbuik cinnamon groen:

Roodbuik pale groen:
Roodbuik pallid groen:

Donker grasgroen.
Rood.
Rood.
Donker grasgroen.
Zwart.
Donker grasgroen.
Donker grasgroen, onderzijde zwart.
Diep geel.
Donker grasgroen.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijsbruin.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.
Donker ultramarijn blauw, overgaand in
diep blauw, strak afgelijnd.
Diep ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn blauw,
met smalle hemelsblauwe rand.
Rode omzoming.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Diep blauw
Helder rood.
Zo egaal mogelijk rood.
Mantel zo egaal mogelijk rood.
Stuit rood vermengd met groen.
Zwart
Groen op rode ondergrond.
Diep geel, rood vaag aanwezig, aan de
toppen donkergrasgroen, onderzijde
zwart.
Diep geel, rood vaag aanwezig,
middelste pennen aan toppen zwart.
Onderstaart dekveren rode waas.
Rood zwart omzoomd.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets
lichter.
Grijsbruin.
Vleeskleurig met grijze waas.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Geelgroen met bruine waas.
Rood.
Rood.
Geelgroen met bruine waas.

Groen met grijze waas.
Rood.
Rood .
Groen met grijze waas.

Bruin.
Geelgroen met bruine waas.
Geelgroen met bruine waas, onderzijde
bruin.

Donkergrijs.
Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas, onderzijde
donkergrijs.

Diep geel.

Diep geel.

Geelgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel
iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Groen met grijze waas.
Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel
iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Donker ultramarijn blauw, overgaand in
diep blauw, kop bij de halsstreek strak
afgelijnd.
Rood met vage borstomzoming.

Ultramarijn blauw, overgaand in
hemelsblauw, strak afgelijnd.

Diep blauw, overgaand in hemelsblauw,
strak afgelijnd.

Ultramarijn blauw, buitenste
vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauw rand.
Rode omzoming.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Diep blauw, buitenste vleugeldekveren
licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht
hemelsblauwe rand.
Rode omzoming. Binnenvlag,
gedeeltelijke smalle licht beige grijze
zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede
gele zoom.

Diep ultramarijn blauw, buitenste
vleugel dekveren hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn blauw,
smalle lichte zoom op buitenvlag,
dekveren rood gezoomd.
Rode omzoming binnenvlag,
gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met
uitzondering de toppen, rood vaag
aanwezig.
Buitenste pennen, aan buitenvlag brede
gele zoom, rood vaag aanwezig.

Vleugelspriegel
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand –en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:

Man:

Man:

Roodbuik SL ino groen:

Roodbuik cinnamon-ino:

Helder diep geel.
Rood.
Rood.
Helder geel.
Wit.
Helder geel.
Geel met witte waas, onderzijde wit.
Diep geel.

Geel met bruine waas.
Rood.
Rood.
Geel met bruine waas.
Lichtbruin.
Geel met bruine waas.
Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Diep geel.

Diep geel.
Hoornkleurig.

Geel met bruine waas.
Hoornkleurig.

Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:

Vleeskleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Rood.

Wit, strak afgelijnd.
Wit.
n.v.t.
Rode omzoming.

Bovenstaart:

n.v.t.

Wit, strak afgelijnd.
Wit met minimale blauwe waas.
Buitenvlag wit.
Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, m.u.v. de
toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
Terug naar index
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:
Vleugelspiegel

Pop:

Pop:

Pop:

Roodbuik opaline groen:

Roodbuik groen:

Roodbuik cinnamon groen:

Blauw
Helder rood.
Zo egaal mogelijk rood.
Mantel zo egaal mogelijk rood.
Stuit rood vermengd met groen.
Zwart
Licht groen op rode ondergrond.
Diep geel, rood vaag aanwezig, aan de toppen
donkergrasgroen, onderzijde zwart.
Diep geel, rood vaag aanwezig, middelste pennen aan
toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.

Donker grasgroen.
Donkergrasgroen.
Rood.
Donker grasgroen.

Geelgroen met bruine waas.
Geelgroen met bruine waas.
Rood.
Geelgroen met bruine waas.

Zwart.
Donker grasgroen.
Donker grasgroen, onderzijde zwart.

Bruin.
Geelgroen met bruine waas.
Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.

Diep geel.

Diep geel.

Rood en licht zwart omzoomd.
Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.

Donker grasgroen.
Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.

Geelgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.

Grijsbruin.
Vleeskleurig met grijze waas
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Grijsbruin.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de
halsstreek strak afgelijnd.
Rood met hele vage borstomzoming.
Utramarijn blauw.

Donkerblauw.

Diep blauw.

Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren
hemelsblauw.
Buitenvlag donker ultramarijn blauw, met smalle
hemelsblauwe rand.

Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Licht ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren
licht hemelsblauw.
Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauw
rand.

Buitenvlag ultramarijn blauw, smalle lichte zoom op
buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
Rode omzoming binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle
zwarte zoom, met uitzondering van de toppen, rood
vaag aanwezig.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Rode omzoming.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom, rood vaag Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
aanwezig..
Wit

Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) SPLENDIDPARKIET MUTATIES:
Roodbuik opaline:

Het rood mag alleen in combinatie met de opaline factor zichtbaar zijn op het rugdek.
Bij de roodbuik opaline zien we bij alle combinaties, dat bij de poppen een egaal rood rugdek haalbaar moet zijn, bij mannen zal dit wat moeilijker haalbaar zijn.
Het streven is ook bij mannen roodbuik met een opaline factor een totaal rood rugdek te verkrijgen.
Zien we rood op de achterschedel is het streven is ook hier om dit zo egaal mogelijk te krijgen.
Hier moet voorlopig nog enige soepelheid in acht genomen worden.
Er is verder geen aparte KTA opgenomen van de roodbuik, gezien de verdere eisen gelijk zijn dan bij niet roodbuiken en alleen de borst/buikkleur van geel in rood is
veranderd en bij de opaline serie ook het rugdek nu rood toont, in plaats van geel.
Zie verder de kleurslag zonder roodbuik.
Terug naar index
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Roodbuik Pale groen:
Roodbuik pallid groen:

Roodbuik SL ino groen:

Roodbuik cinnamon-ino groen:

Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas.
Rood.
Groen met grijze waas.
Beigegrijs.
Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas, onderzijde grijs.
Diep geel.

Helder diep geel.
Helder geel.
Rood.
Helder geel.
Wit.
Helder geel.
Geel met witte waas, onderzijde wit.
Diep geel.

Geel met bruine waas.
Geel met bruine waas.
Rood.
Geel met bruine waas.
Lichtbruin.
Geel met bruine waas.
Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Diep geel.

Groen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.

Diep geel.
Hoornkleurig.

Geel met bruine waas.
Hoornkleurig.

Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Vleeskleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Helder rood.

Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Hoornkleurig.
Rood.

Blauw.
Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe
rand.
Rode omzoming. Binnenvlag gedeeltelijke smalle
licht beige grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Wit.
Wit.
n.v.t.

Wit.
Wit.
Strak afgelijnd.

Wit.
n.v.t.

Wit met minimale blauwe waas.
Buitenvlag wit.

Rode omzoming.

Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
lichtbruine zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

n.v.t.
Terug naar index
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MANNEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en
stuit:
Hand –en armpennen:
Vleugel dekveren:
Middelste
staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Man:

Man:

Man:

Roodbuik grijsgroen:

Roodbuik cinnamon grijsgroen:

Roodbuik pale grijsgroen:
Roodbuik pallid grijsgroen:

Donker grijsgroen.
Rood.
Rood.
Donker grijsgroen.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Rood.
Rood.
Geel grijsgroen met bruine waas.

Grijsgroen met grijze waas.
Rood.
Rood.
Grijsgroen met grijze waas.

Zwart.
Donker grijsgroen.
Zwart.

Bruin.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.

Donker beige grijs.
Grijsgroen met grijze waas.
Donkergrijs.

Diep geel.

Diep geel.

Geel.

Donker grijsgroen.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Grijsgroen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.
Leigrijs, verder lichtgrijs.
Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.
Rode omzoming.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.
Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Buitenvlag lichtgrijze rand.
Rode omzoming.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.
Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
n.v.t.
Rode omzoming.
Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v.
de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
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POPPEN SPLENDIDPARKIET:
Kleur / kleurslag:
Oude naam:
Achterschedel en nek:
Borst:
Buik en onderlijf:
Mantel, onderrug en stuit:
Hand- en armpennen:
Vleugeldekveren:
Middelste staartpennen:
Overige staartpennen,
onderstaartdekveren,
onderzijde staart:
Bovenstaartdekveren:
Snavel:
Neusdop:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Teugel:
Borst en buik:
Vleugelbocht:
Vleugelpennen:
Onderstaart:
Bovenstaart:

Pop:

Pop:

Pop:

Roodbuik grijsgroen:

Roodbuik cinnamon grijsgroen:

Roodbuik pale grijsgroen:

Donker grijsgroen.
Donker grijsgroen.
Rood.
Donker grijsgroen.
Zwart.
Donker grijsgroen.
Zwart.
Diep geel.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Rood.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.
Geel grijsgroen met bruine waas.
Bruin.
Diep geel.

Roodbuik pallid grijsgroen:
Grijsgroen met grijze waas.
Diep grijsgroen met grijze waas.
Rood.
Grijsgroen met grijze waas.
Beige grijs.
Grijsgroen met grijze waas.
Donkergrijs.
Geel.

Donker grijsgroen.
Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Grijs.
Grijs.
Zwart.
Zwart, iris donkerbruin.

Geel grijsgroen met bruine waas.
Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Lichtbruin.
Vleeskleurig.
Bruin.
Donkerbruin.

Grijsgroen met grijze waas.
Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Grijs.
Zwart, iris donkerbruin.

Leigrijs.

Grijs.

Grijs.

Grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Leigrijs, verder grijs.
Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.
Rode omzoming. Binnenvlag gedeeltelijke smalle
zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Iets lichter grijs.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Buitenvlag lichtgrijze rand.
Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Grijs iets lichter.
Strak afgelijnd.
Op de borst een vage omzoming.
Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
n.v.t.
Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle
grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
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ALGEMENE HERKENNINGS BESCHRIJVING SPLENDIDPARKIETEN:
Dominant bont:

Deze mutatie zal moeten voldoen aan de algemene eisen die aan het bontpatroon worden gesteld, nl. 30-70% bont en symmetrische verdeling over de vogel.
Het zal nog maar zelden voorkomen dat een Splendidparkiet aan deze eisen kan voldoen.
Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.

Mottle:

De precieze werking is nog niet geheel duidelijk. Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie.
Het vastleggen daarvan is niet eenvoudig.
De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter.
Dit kan variëren van 5% tot 98% bont.

Opaline:

Opaline is een mutatie, die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt.
Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel.
Ook een typisch kenmerk is, dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine nu op andere plekken te voorschijn komt, of zelfs verdwijnt.
In combinatie met de roodbuik en opaline factor krijgen ook de mannen weer rood op het rug/vleugeldek.

Misty:

Komt nog maar sporadisch voor.
Deze mutatie zal in de EF-vorm waarschijnlijk moeilijk te herkennen zijn.
De DF misty is goed herkenbaar, vergelijk met de misty factor bij de Agapornis nigrigenis.

Faded:

Door de geringe reductie lijkt de faded op een te donkere pastel, het grote verschil is dat de vleugelpennen egaal gereduceerd zijn t.o.v. de pastel donkergrijs.

Bronze fallow:

Het is het donkere type van fallow.
Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige iris.
Het is een meervoudige mutatie reeks met NSL ino.

Pale fallow:

Het lichte type van de fallow.
Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood zonder zichtbare iris.

Dominant gezoomd:

Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70% , waarbij het ideaal een reductie van 50% is.
De variatiebreedte is echter groot.
De kleur van de pennen is typisch voor een gezoomd mutatie: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe.
Vooral in de grote dekveren zien we de omzoming het best.
Deze is recent ontstaan bij de Splendidparkiet, maar er zijn nu nog te weinig gegevens over bekend om hem nu al in deze standaard te doen opnemen.
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