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OOGRING DWERGPAPAGAAI
CAUCE OOGRING DWERGPAPAGAAI
METEA OOGRING DWERGPAPAGAAI

Forpus conspicillatus conspicillatus 21-22
Forpus conspicillatus cauce
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Forpus conspicillatus metea
21-22

MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI
MEXICAANSE TRESMARIAS DWERGPAPEGAAI
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Forpus cyanopygius cyanopygius
Forpus cyanopygius insularis
Forpus cyanopygius pallidus

22-23
22-23
22-23

GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI
VENEZOLAANSE DWERGPAPAGAAI
PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI

Forpus passerinus passerinus
Forpus passerinus viridisimus
Forpus passerinus deliciosus

25-27
25-27
25-27

MANNEN

Forpus xanthopterygius
Forpus xanthopterygius flavescens
Forpus xanthopterygius flavissimus
Forpus xanthopterygius spengeli

28-29
28-29
28-29
28-29

BLAUWVLEUGEL DWERGPAPEGAAI
SALVADORI’S DWERGPAPEGAAI
CEARA DWERGPAPEGAAI
BLAUWVLEUGEL DWERGPAPEGAAI

POPPEN

Forpus xanthopterygius
Forpus xanthopterygius flavescens
Forpus xanthopterygius flavissimus
Forpus xanthopterygius spengeli

30-31
30-31
30-31
30-31
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FORPUS COELESTIS, GRIJSRUGDWERGPAPEGAAI
Algemene informatie:
Nederlands
Engels
Duits
Frans

: Grijsrugdwergpapegaai.
: Pacific Parrotlet.
: Blaugenick Sperlingspapagei of Graurücken Sperlingspapagei.
: Toui céleste.

De grijsrugdwergpapegaai wordt aangetroffen in West-Ecuador tot Noordwest-Peru, langs de westkust van ZuidAmerika van Bahia de Caraques tot Trujillo. Dit gebied wordt in het westen door de Stille Oceaan en in het oosten door
het Andesgebergte begrensd, ongeveer langs de 80ste lengtegraad. In het noorden reikt het verspreidingsgebied nog
net niet de evenaar, in het zuiden bijna tot de 10de breedtegraad, dat is de aan de westelijk gelegen kuststreek van ZuidAmerika.
Het land is een overwegend droog landschap met struikgewas, zonder noemenswaardige heuvels en nauwelijks
bewoond. Ze voeden zich met halfrijpe zaden en vruchten. Ze komen niet graag op de grond en eten liever rechtstreeks uit
de struiken en bomen.

De ondersoorten:

Verklaring wetenschappelijke benaming:
Coelestis: Hemels, buitengewoon, treffend.

Erfelijkheid en vederstructuur:

.F
.

Van de Forpus coelestis (Lesson, 1847), grijsrugdwergpapegaai, zijn geen ondersoorten bekend. Een enkele keer wordt
de Forpus coelestis lucida, de Lucida-grijsrugdwergpapegaai, als ondersoort genoemd. Deze ondersoort is echter niet
algemeen erkend, zodat deze niet in deze standaard is opgenomen. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om variatiebreedte
binnen de soort.

Primaire mutaties:

B.
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Bij de Forpus coelestis zijn de volgende kleurstoffen aanwezig:
a. Zwart eumelanine
b. Geel psittacine
De veren zijn van het structurele type. De structuur van de veer zorgt ervoor dat het blauwe licht weerkaatst wordt. Men
spreekt dan van “structureel blauw”.

K.

Bij de Forpus coelestis hebben zich al een groot aantal mutaties voorgedaan.
Hierbij een overzicht van de meest voorkomende primaire mutaties:
Mutatie
Manier van vererven
Eumelanine mutaties
NSL Ino
Autosomaal recessief
Fallow
Autosomaal recessief

Bronze fallow (allele
van NSL ino)

Pale fallow

Dun fallow
Faded
Autosomaal recessief
Marbled
Autosomaal recessief
Cinnamon
Geslachtsgebonden recessief
Dominant bont
Dominant
Misty
Autosomaal incomplete dominant
*Amerikaans geel*
Autosomaal recessief
Psittacine mutaties
blauw
Autosomaal recessief
Mutaties van de vederstructuur
Dark factor - donkerfactor
Autosomaal incomplete dominant
Violet
Autosomaal incomplete dominant
Grijs
Autosomaal recessief
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NSL ino
Bij deze mutatie is de aanmaak van eumelanine volledig verhinderd.
NSL ino is een vorm van albinisme waarbij ook de aanmaak van eumelanine in de ogen en nagels is verhinderd. De ogen
zijn rood en de nagels hoornkleurig.
Deze ino mutatie zorgt ervoor dat de groene veren geel kleuren en de blauwe veren (oogstreep, stuit en vleugeltekening)
wit.
Vererving: Autosomaal recessief.
Fallow

.F
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Bij Psittaciformes zijn er verschillende fallow vormen.
Kenmerkend voor de diverse vormen is dat de vogels een bepaalde eumelanine reductie in de veren hebben, ze een
oogkleur hebben die varieert van helderrood tot wijnrood en autosomaal recessief vererven.
De bestaande fallow vormen worden onderverdeeld als volgt:
Bronze fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar bruin. De oogkleur is wijnrood;
Pale fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar lichtbruin. De oogkleur is helderrood;
Dun fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar grijsbruin. De oogkleur is helderrood zonder duidelijke
iris;
Ashen of smokey fallow: het zwart eumelanine wordt gereduceerd naar grijsbruin. Wordt enkel vermeld bij de
valkparkieten.
Bronze fallow is een allele van NSL ino. Als bronze fallow vogels gepaard worden met NSL ino vogels dan bekomt men geen
wildkleur vogels die split zijn voor bronze fallow en NSL ino, maar vogels die allemaal een tussenkleur hebben.
Sommige kwekers van Forpus coelestis hebben vastgesteld dat de paring van bronze fallow met NSL ino enkel groene
vogels die dubbel split zijn opleveren. Dat zou dan bevestigen dat de vogels geen bronze fallow zijn. Andere kwekers
beweren echter dat bepaalde fallows wel wijnrode ogen hebben. Het is dus goed mogelijk dat er bij de forpus coelestis
verschillende fallow vormen bestaan.
In afwachting van bijkomende testresultaten wordt (voorlopig) fallow gebruikt zonder verdere specificering.
Vererving: Autosomaal recessief
Faded

B.
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Faded is een mutatie waarbij het eumelanine vermindert. Bij deze mutant worden de jongen geboren met rode ogen die
tijdens de eerste dagen donker worden. Nochtans krijgen de vogels niet meer de normale oogkleur van de wild vorm.
Faded zou een uiterste vorm van fallow kunnen zijn.
Opvallend bij deze mutatie is de vrij grote uniformiteit en gelijkheid in kleur. In het begin werd deze mutatie “isabel“
genoemd.
Vererving: Autosomaal recessief.
Marbled (pastelgezoomd)

Cinnamon

K.

De marbled mutatie veroorzaakt een kwantitatieve eumelanine reductie. Deze eumelanine reductie is erg variabel. In de
ideale verschijningsvorm is deze reductie zestig procent in het vleugeldek en de slagpennen en vijftig procent in de
overige lichaamsbevedering. Poppen zijn in de meeste gevallen een tint lichter dan de mannen
Bij deze mutatie krijgt de vogel de typische zomen op het vleugeldek. De zomen ontstaan doordat in het vleugeldek en
de slagpennen de eumelanine reductie in de kern van de vleugeldekveren groter is dan in de buitenrand.
Vererving: Autosomaal recessief.

Cinnamon is een mutatie waarbij, in tegenstelling tot de wildvorm, geen zwarte maar bruine eumelanine gevormd wordt.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Dominant bont
Deze bont vorm is opvallend vlekkerig. De vlekken variëren van enkele bonte veertjes tot een volledige eumelanine
reductie.
Het mooist zijn vogels met een symmetrisch verspreid bontpatroon, in een verhouding van 40:60.
Er is geen duidelijk zichtbaar verschil tussen enkel- en dubbelfactorig bonte vogels.
Vererving: autosomaal dominant.
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Misty
Misty is een mutatie met een zeer beperkte afname van het eumelanine. De EF misty is een wat doffere vogel die weinig
afwijkt van de wild vorm. In de veren van de misty is het eumelanine in de kern van de baard van de veren wat ‘wolliger’ dan
bij de wildvorm. Het lijkt er ook op dat de haakjes van de baard van de veren minder goed ontwikkeld en gepigmenteerd
zijn.
Omdat deze mutatie niet in alle combinaties duidelijk herkenbaar is, wordt alleen DF misty toegelaten op tentoonstellingen.
Vererving: autosomaal incomplete dominant.
*Amerikaans geel *
*Amerikaans geel* is nog een werknaam, dit omdat men nog niet precies weet wat de mutatie doet met de bevedering. De
naam wordt dan ook tussen * * geplaatst.
De mutatie veroorzaakt een reductie van ongeveer 85% van het eumelanine, echter in de blauwe onderdelen
(oogstreep, stuit en vleugeltekening), vindt er een reductie plaats van ongeveer 20 %.
Hierdoor is * Amerikaans geel* erg contrastrijk.
Vererving: autosomaal recessief.
Blauw
De mutatie veroorzaakt een volledige reductie van het psittacine uit de bevedering. De groene veren kleuren blauw.
Vererving: Autosomaal recessief.
Dark factor – donkerfactor
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Violet
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De donkerfactor veroorzaakt een wijziging in de vederstructuur. De breedte van de sponszone van de baard van de
veren verandert. Er ontstaat een ander ‘blauw” licht in de sponszone van de veren. Ook het eumelanine in de kern van
de baard van de veren kan meer invloed uitoefenen op het totaalbeeld van de veren. Er gaat iets donkerder gekleurd
blauw licht door de cortex van de baard (bevat geel psittacine) van de veren, waardoor het uiterlijk niet groen maar
donkergroen wordt. Wanneer de donkerfactor dubbel aanwezig is dan wordt de sponszone van de veren nog smaller wat
het effect nog versterkt en het uiterlijk olijfgroen wordt.
De donkerfactor maakt echter de kleur van de poten of de nagels niet donkerder.
Vererving: autosomaal incomplete dominant.

Grijs

K.

Door de violetmutatie ondergaat de sponszone van de veren een wijziging. Er worden geen blauwe lichtstralen ontwikkeld
maar violette lichtstralen.
De groene veren kleuren violetachtig groen en de blauwe veren violet.
Er is een uiterlijk verschil tussen vogels met één violetfactor en vogels met twee violetfactoren.
De violetfactor is herkenbaar als één donkerfactor en met één of twee violetfactoren gecombineerd wordt.
Vererving: autosomaal incomplete dominant.

De grijsfactor veroorzaakt een wijziging van de vederstructuur waarbij de sponszone in de veren verdwijnt en de vacuolen
door de aanwezige eumelanine omgeven worden. Het gevolg is minder weerkaatsing van licht en het ontbreken van blauwe
inferentie.
Wanneer de grijsfactor gecombineerd wordt met de wild vorm dan worden de groene veren grijsgroen en de blauwe veren
grijs.
Vererving: autosomaal recessief.
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Mutatiecombinaties:
Over de mutatiecombinaties zijn internationaal de volgende afspraken gemaakt:
De volgende combinaties in één vogel zijn niet aanvaard:
o Combinaties van één of meer eumelanine mutaties;
o Combinaties van één of meer psittacine mutaties
o Combinaties van mutaties van de vederstructuur die de herkenbaarheid in het gedrang brengen. Dat is
bijvoorbeeld het geval wanneer violet gecombineerd wordt met twee donkerfactoren;
o Combinaties van allelen van hetzelfde gen. Bijvoorbeeld de combinatie van NSL ino met bronze fallow;

De volgende combinaties zijn wel aanvaard:
o Combinaties van eumelanine mutaties met psittacine mutaties, zoals de combinaties van NSL ino of
faded of marbled of cinnamon of dominant bont of misty of *Amerikaans geel* met blauw
o Combinaties van mutaties van de vederstructuur met eumelanine- en of psittacine mutaties als deze
de herkenbaarheid niet in het gedrang brengen. Om deze reden is de combinatie van misty met de
donkerfactor niet gewenst.
De Forpus speciaalclub kan niet aanvaarde mutatiecombinaties wel toelaten en dit in een afzonderlijke N klasse (dit is de
klasse voor alle nieuwe of niet aanvaarde kleurmutaties), ofwel in afzonderlijke groepen en of secties bij bestaande
klassen (A, B, stammen, …).


Het is tevens belangrijk dat de deelnemer aan tentoonstellingen aangeeft welke mutaties er in de vogel aanwezig zijn.
De keurmeester kan dan nagaan of de kenmerken van de afzonderlijke mutaties terug te vinden zijn in de vogel.
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FYSIEKE KENMERKEN DWERGPAPEGAAIEN. (geslacht Forpus)

De vorm van de vogels.
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Het voorhoofd, vanaf de snavel licht gewelfd naar achter toe.
Bovenkop (kruin), licht gewelfd.
De omgebogen snavel moet breed zijn aan de basis.
De onder en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten.
De ondersnavel is verzonken in het masker.
De punt van de bovensnavel is naar de borst gericht.

K.

Keel en hals goed gevuld.

Borst goed gevuld, in een licht gebogen lijn lopend naar de buik en de anaalstreek.
Korte stevige poten, de tenen met korte forse nagels goed rond de zitstok geklemd.
Twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren gericht.
Achterkop en wangen goed gevuld.
De nek mag een weinig nekinval vertonen.
Schouders mogen niet zichtbaar zijn.
Rug moet in een rechte lijn lopen met de staart, goed gevuld en naar de vleugels toe goed
afgerond. Onderrug goed gevuld.
Vleugels hebben een lengte van ongeveer 3/5 van de totale lengte van de vogel, en
moeten strak tegen het lichaam worden gedragen.
Staart vormt een driehoek, uitlopend in een punt.
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Grijsrug dwergpapegaai - Mannen Groenserie - Forpus coelestis
Groen
DF Misty groen
Cinnamon groen
Opgebleekt lichtgroen
Bleekblauw
Grijs met een lichtblauwe waas

opgebleekt groen
Intensief geel
opgebleekt blauw
Blauw
opgebleekt groen met beige waas Beige met een blauwe waas

Groen met een grijze waas

Opgebleekt groen met een
bruingrijze waas
Opgebleekt lichtgroen
Opgebleekt groen met een
bruingrijze waas
Opgebleekt groen met een
bruingrijze waas, een nuance
donkerder dan de borst
Kobaltblauw

opgebleekt groen met beige waas Geelgroen met een beige waas

Lichtgroen
Groen met een grijze waas

Mantel

Groen met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Diep kobaltblauw

Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

Geelgroen
Geelgroen met een beige waas

licht beige waas

Geelgroen met een beige waas,
een nuance donkerder dan de
borst
Kobaltblauw

donkerblauw(violetachtig)

Groen met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst

Opgebleekt groen met een
bruingrijze waas, een nuance
donkerder dan de borst

groen met beige waas

Geelgroen met een beige waas,
een nuance donkerder dan de
borst

Donkergroen

Opgebleekt groen met een
bruinachtige waas
Grijs
Kobaltblauw
Kobaltblauw
Kobaltblauw

beigegroen

Beige

beige
opgebleekt blauw
opgebleekt blauw
lichtblauw

Grijs
Kobaltblauw
Kobaltblauw
Kobaltblauw

Donkergrijs
Diep kobaltblauw
Diep kobaltblauw
Diep kobaltblauw

Groen overgaand in glanzend
donkergroen met een lichte
zeegroene waas
Donkergroen

Opgebleekt groen, overgaand in beigeachtig geel
glanzend groen met een
bruingroene waas
Groen met een bruinachtige waas beige met groene omzoming

Lichtgroen

Bleekgroen

beigegroen

Bruin met een smalle geelgroene
omzoming
Geelgroen

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

bruinachtig
bordeauxachtig

Bleekrood
Rood

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Hoornkleurig
13 cm

Hoornkleurig
13 cm

Hoornkleurig
13 cm

K.

Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren

groen met beige waas
groen met beige waas

B.
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Anaalstreek
Flank

Slag- en armpennen
Buitenvlag

Fallow groen

Helder lichtgroen
Kobaltblauw
Grijs met een kobalt waas

.

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop
Lichaam
Borst, buik en broek
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Grijsrug dwergpapegaai - Mannen Groenserie - Forpus coelestis
Faded groen
*Amerikaans geel*
Marbled groen

Mantel

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Geel met lichtgroene waas
Geel met een groene waas
Blauw
Blauw
Crème met een lichtblauwe waas Lichtgrijs met blauwe waas

Intensief geel
Gebroken wit
Geel met een witte waas

Groen met een grijze waas (iets
lichter dan wildkleur)
Bleekgroen
Groen met een grijze waas
(iets lichter dan wildkleur)
Groen met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst
(iets lichter dan wildkleur)
Diep kobaltblauw

Geelgroen met een grijze waas

Geel met een witte waas

Geelgroen
Geelgroen met een grijze waas
Geelgroen met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst
Kobaltblauw

Opgebleekt groen met een grijze
waas
Geelgroen
Opgebleekt groen met een grijze
waas
Opgebleekt groen met een grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst
Kobaltblauw

.

Anaalstreek
Flank

Lutino (NSL ino groen)

Bleek lichtgroen
Blauw
Grijs met een blauwe waas

B.
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Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop
Lichaam
Borst, buik en broek

Geel
Geel met een witte waas
Geel met een witte waas

Gebroken wit

Groen met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst
(iets lichter dan wildkleur)

Geelgroen met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst

Opgebleekt groen met een grijze Geel met een witte waas, een
waas, een nuance donkerder dan nuance lichter dan de borst
de borst

Slag- en armpennen
Buitenvlag

Groen

Groen

Lichtgeel

Binnenvlag

Beige grijs

Grijs

Gebroken wit

Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren

Diep kobaltblauw
Diep kobaltblauw
Diep kobaltblauw

Lichtgeel met een crème witte
waas
Crème wit met een lichte grijze
waas
Licht violetblauw
Licht violetblauw
Licht violetblauw

Kobaltblauw
Kobaltblauw
Kobaltblauw

Gebroken wit
Gebroken wit
Gebroken wit

Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

Geel met een lichtgroene waas

K.

Staartpennen
Onderstaart dekveren

Bleekgroen overgaand in
glanzend groen met een bleek
zeegroene waas
Groen
Bleekgroen

Geel met een lichtgroene waas
Glanzend geel met een
lichtgroene waas

Lichtgroen overgaand in glanzend Geel met een witte waas
groen met een iets zeegroene
waas
Lichtgroen
Geel
Geelgroen
Geel

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Rood
Rood

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Licht vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Licht vleeskleurig
Licht hoornkleurig

Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013

Licht hoornkleurig
13 cm
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Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren

Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

.

diep donker kobaltblauw

donker olijfgroen met grijze waas
olijfgroen
donker olijfgroen met grijze waas
donker olijfgroen met grijze waas
een nuance donkerder dan de
borst
diep donker kobaltblauw

olijfgroen met grijze waas een
nuance donkerder dan de borst

donker olijfgroen met grijze waas
een nuance donkerder dan de
borst

olijfgroen
diep donkergrijs
diep donker kobaltblauw
diep donker kobaltblauw
diep donker kobaltblauw

donker olijfgroen
diep donkergrijs
diep donker kobaltblauw
diep donker kobaltblauw
diep donker kobaltblauw

B.
O
.F

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

olijfgroen met grijze waas
licht olijfgroen
olijfgroen met grijze waas
olijfgroen met grijze waas een
nuance donkerder dan de borst

* Amerikaans grijsgroen*
Voorlopig nog te weinig vogels

Olijfgroen overgaand in glanzend
donkergroen met een lichte
zeegroene waas
olijfgroen
donkergroen

donker olijfgroen overgaand in
glanzend olijfgroen met een lichte
zeegroene waas
donker olijfgroen
olijfgroen

donkerbruin
zwart

donkerbruin
zwart

K.

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop
Lichaam
Borst, buik en broek
Anaalstreek
Flank
Mantel

Grijsrug dwergpapegaai - Mannen Groenserie - Forpus coelestis
D Groen
DD Groen
Grijsgroen
Voorlopig nog te weinig vogels
Opgebleekt donkergroen
donkergroen
donker kobaltblauw
donker kobaltblauw
donker kobalt met grijze waas
donker kobalt met grijze waas

vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013
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Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Groenserie - Forpus coelestis
Groen
DF Misty groen
Cinnamon groen

Anaalstreek
Flank
Mantel

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren

Opgebleekt lichtgroen
Bleekblauw
Opgebleekt groen met een zacht
grijze waas

opgebleekt groen
Intensief geel
opgebleekt blauw
Bleek zeegroen
opgebleekt groen met beige waas Beige met een lichte waas

Lichtgroen met een zeer zachte
grijze waas
Lichtgroen
Lichtgroen met een zeer zachte
grijze waas
Donkergroen met een zacht grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst
Helder glanzend groen

Opgebleekt lichtgroen met een
zeer zachte grijze waas
Opgebleekt lichtgroen
Opgebleekt lichtgroen met een
zeer zachte grijze waas
Opgebleekt groen met een zeer
zachte zichtbare grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst
Helder glanzend opgebleekt groen

opgebleekt groen met beige waas Geelgroen met een zeer zachte
beige waas
groen met beige waas
Geelgroen
groen met beige waas
Geelgroen met een zeer zachte
beige waas
Donkergroen met een zacht beige Geelgroen met een beige waas,
waas, een nuance donkerder dan een nuance donkerder dan de
de borst
borst
Helder glanzend opgebleekt groen Glanzend geelgroen

Groen met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst

Opgebleekt groen met een grijze groen met beige waas
waas, een nuance donkerder dan
de borst

Geelgroen met een beige waas,
een nuance donkerder dan de
borst

Donkergroen
Donkergrijs
Donkergroen met een gele rand

Opgebleekt groen
Grijs
Opgebleekt groen met een gele
rand
Grijs
Lichtgeel met een groene waas

beigegroen
beige
opgebleek groen

Beige grijs
Grijs
Beige met een groene waas

grijs
beige groen met een zeegroene
waas
Opgebleekt groen, overgaand in
glanzend groen met een beige
waas
beigeachtig groen

Geelgroen
Geelgroen met een beige waas

.

Lichaam
Borst, buik en broek

Fallow groen

Helder lichtgroen
Bleekblauw
Donkergroen met een zacht grijze
waas

B.
O
.F

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop

Staartpennen

Donkergroen

Opgebleekt groen, overgaand in
glanzend groen met een
bruingroene waas
Opgebleekt groen

Onderstaart dekveren
Ogen

Lichtgroen

Bleekgroen

beige met groene omzoming

Beige met een geelgroene
omzoming
Geelgroen

Iris
Pupil
Hoorndelen

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

donkerbruin
bruinachtig

Bleekrood
Rood

Poten
Nagels

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

vleeskleurig
hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Hoornkleurig
13 cm

Hoornkleurig
13 cm

Snavel
Formaat

K.

Bovenstaart dekveren

Donker grijs
Helder groen met een zeegroene
waas
Glanzend groen

Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht

standard forpussen 2013

Glanzend groen
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Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Groenserie - Forpus coelestis
Faded groen
*Amerikaans geel*
Marbled groen
Kop en masker
Masker

Bleek lichtgroen

Oogstreep

Bleek licht zeegroen

Nek + achterkop

Bleek donker-groen met een lichte Geel met een grijze waas
waas

Geel met een groene waas

Intensief geel

Crème wit met een zeegroene
waas
Groengeel licht bewaasd

Geel
Geel

Geelgroen met een zeer zachte
grijze waas
Geelgroen
Geelgroen met een zeer zachte
grijze waas
Groengeel met een zacht grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst

Geel met een zeer zachte witte
waas
Geel
Geel met een zeer zachte witte
waas
Geel met een zeer zachte witte
waas, een nuance lichter dan de
borst

Glanzend geel met een
blauw/groene waas

Glanzend geelgroen

Glanzend geel

Groen met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst
(iets lichter dan wildkleur)

Geel met een groen/grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst

Opgebleekt groen met een grijze Lichtgeel met een zeer zachte
waas, een nuance donkerder dan waas
de borst

Geel met een grijze waas
Lichtgrijs
Geel met een groene waas
Lichtgrijs
Geel met een groene waas

Staartpennen
Onderstaart dekveren

Bleekgroen
Geel met een groene waas

Glanzend geel met een
lichtgroene waas
Geel met een lichtgroene waas
Geel met een lichtgroene waas

Lichtgroen
Grijs
Lichtgroen
Lichtgrijs
Geelgroen met een
lichtzeegroene waas
Glanzend lichtgroen

Geel
lichtgeel
Geel
Geel
Geel met een lichte waas

Bovenstaart dekveren

Bleekgroen
Beige grijs
Bleek groen
Lichtgrijs
Bleekgroen met een
lichtzeegroene waas
Glanzend bleekgroen

Lichtgroen
Geelgroen met een zacht groene
waas

Geel
Geel

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Rood
Rood

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Licht vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Licht vleeskleurig
Licht hoornkleurig

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht

Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

Glanzend bleek groen

Geel met een lichtgroene waas
Geel met een groen/grijze waas
Geel met een groen/grijze waas

.

Mantel

Geel met een groen/grijze waas

B.
O
.F

Anaalstreek
Flank

Bleek lichtgroen met een zeer
zachte grijze waas
Geelgroen
Bleek lichtgroen met een zeer
zachte grijze waas
Bleek donkergroen met een grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst (iets lichter dan wildkleur)

K.

Lichaam
Borst, buik en broek

Helder geel met een lichtgroene
waas
Bleek lichtblauw

Lutino (NSL ino groen)

Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013

Glanzend geel

Licht hoornkleurig
13 cm
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Mantel

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren
Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

donkergroen met een zeer zachte
grijze waas
donker olijfgroen
donkerolijfgroen met een zeer
zachte grijze waas
Donkerolijfgroen met een zacht
grijze waas, een nuance
donkerder dan de borst
glanzend donkergroen

.

Anaalstreek
Flank

olijfgroen met een zeer zachte
grijze waas
olijfgroen
olijfgroen met een zeer zachte
grijze waas
olijfgroen met een zacht grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst
glanzend groen

B.
O
.F

Lichaam
Borst, buik en broek

* Amerikaans grijsgroen*
Voorlopig nog te weinig vogels

donkergroen met een grijze waas, olijfgroen met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
een nuance donkerder dan de
borst
borst
Donkergrijs
Donkergroen met een gele rand

olijfgroen
Donkerolijfgroen met een gele
rand
Donker grijs
Donker grijs
donker groen met een zeegroene olijfgroen met een zeegroene
waas
waas
donker groen
Glanzend groen

K.

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop

Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Groenserie - Forpus coelestis
D Groen
DD Groen
Grijsgroen
Voorlopig nog te weinig vogels
Helder olijfgroen
olijfgroen
Bleekblauw
Bleekblauw
olijfgroen met een zacht grijze
Donkerolijfgroen met een zacht
waas
grijze waas

donkergroen
donkergroen

Donkergroen
Lichtgroen

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013
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Grijsrug dwergpapegaai - Mannen Blauwserie - Forpus coelestis
Blauw
DF Misty blauw
Cinnamonblauw
Helderblauw
Kobaltblauw
Grijs met een kobalt waas

Opgebleekt helderblauw
Bleekblauw
Grijs met een lichtblauwe waas

opgebleekt blauw
Wit met een bleek blauwe waas
opgebleekt blauw
Hemelsblauw
opgebleekt blauw met beige waas Beige met een blauwe waas

Blauw met een grijze waas

Opgebleekt blauw met een
bruingrijze waas
Opgebleekt lichtblauw
Opgebleekt blauw met een
bruingrijze waas
Opgebleekt blauw met een
bruingrijze waas, een nuance
donkerder dan de borst
Kobaltblauw

opgebleekt blauw met beige waas Hemelsblauwgrijs met een beige
waas
blauw met beige waas
Licht hemelsblauw
blauw met beige waas
Hemelsblauwgrijs met een beige
waas
Opgebleekt blauw met een beige Blauwgrijs met een beige waas,
waas, een nuance donkerder dan een nuance donkerder dan de
de borst
borst
donkerblauw(violetachtig)
Kobaltblauw

Blauw
Blauw met een grijze waas

Mantel

Blauw met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Diep kobaltblauw
Blauw met een grijze waas, een
nuance donkerder dan de borst

Opgebleekt blauw met een
bruingrijze waas, een nuance
donkerder dan de borst

Opgebleekt blauw met een beige Hemelsblauwgrijs met een beige
waas, een nuance donkerder dan waas, een nuance donkerder dan
de borst
de borst

Kobaltblauw

Opgebleekt blauw met een
bruinachtige waas
Grijs
Kobaltblauw
Kobaltblauw
Kobaltblauw

beigeblauw

Beige

beigeblauw
opgebleekt blauw
lichtblauw
beige met blauwe omzoming

Beige grijs
Licht kobaltblauw
Licht kobaltblauw
Licht kobaltblauw

Opgebleekt blauw, overgaand in
glanzend blauw met een
bruinblauwe waas
Blauw met een bruinachtige waas
Bleekblauw

Opgebleekt blauw, overgaand in
glanzend blauw met een
beigeblauwe waas
blauw met beige omzoming
bruinachtig

Bleekblauw overgaand in
glanzend blauw
Beige met een blauwe omzoming
Licht hemelsblauw

Donkerbruin
Zwart

donkerbruin
zwart

Bleekrood
Rood

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Hoornkleurig
13 cm

Hoornkleurig
13 cm

Hoornkleurig
13 cm

Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren

Donkergrijs
Diep kobaltblauw
Diep kobaltblauw
Diep kobaltblauw

Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels

Kobaltblauw
Blauw

Snavel
Formaat

B.
O
.F

Anaalstreek
Flank

Slag- en armpennen
Buitenvlag

Fallow blauw

.

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop
Lichaam
Borst, buik en broek

Donkerbruin
Zwart

K.

Blauw overgaand in glanzend
kobaltblauw

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013
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Grijsrug dwergpapegaai - Mannen Blauwserie - Forpus coelestis
Faded blauw
*Amerikaans wit*
Marbled blauw

Anaalstreek
Flank
Mantel

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Wit met een blauwe waas
Lichtblauw
Crème wit met een lichtblauwe
waas

Licht hemelsblauw
Hemelsblauw
Lichtgrijs met blauwe waas

Wit
Wit
Wit

Hemelsblauw met een grijze waas
(iets lichter dan wildkleur)
Bleekblauw
Hemelsblauw met een grijze waas
(iets lichter dan wildkleur)
Hemelsblauw met een grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst (iets lichter dan wildkleur)

Wit met een blauwgrijze waas

Opgebleekt hemelsblauw met een
grijze waas
Licht hemelsblauw
Opgebleekt hemelsblauw met een
grijze waas
Opgebleekt hemelsblauw met een
grijze waas, een nuance
donkerder dan de borst

Wit

Diep kobaltblauw

Wit met een blauwgrijze waas
Wit met een blauwgrijze waas
Wit met een blauwgrijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst

Wit
Wit
Wit

.

Lichaam
Borst, buik en broek

Albino (NSL ino blauw)

Bleek hemelsblauw
Hemelsblauw
Grijs met een blauwe waas

B.
O
.F

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop

Kobaltblauw

Kobaltblauw

Helder wit

Opgebleekt hemelsblauw met een Wit
grijze waas, een nuance
donkerder dan de borst

Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren

Blauw
Beige grijs
Diep kobaltblauw

Wit met licht blauwgrijze waas
Licht grijs-wit
Licht violet blauw

Hemelsblauw
Grijs
Kobaltblauw

Wit
Wit
Wit

Ondervleugel dekveren

Diep kobaltblauw

Licht violet blauw

Kobaltblauw

Wit

Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren

Diep kobaltblauw

Licht violet blauw

Kobaltblauw

Wit

Blauw overgaand in glanzend
blauw
Blauw
Bleekblauw

Wit met een lichtblauwe waas

Wit

Wit met een lichtblauwe waas
Wit met een lichtblauwe waas

Bleek blauw overgaand in
glanzend blauw
Blauw
Lichtblauw

Wit
Wit

Donkerbruin
Zwart

Iris donkerbruin
zwart

Donkerbruin
Zwart

Rood
Rood

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Licht vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Licht vleeskleurig
Licht hoornkleurig

Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

K.

Hemelsblauw met een grijze
Wit met een blauwgrijze waas,
waas, een nuance donkerder dan een nuance donkerder dan de
de borst (iets lichter dan wildkleur) borst

Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013

Licht hoornkleurig
13 cm
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Grijsrug dwergpapegaai - Mannen blauwseries - Forpus coelestis
D Blauw

Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren
Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

Voorlopig nog te weinig vogels
mauveblauw
diep kobaltblauw
Grijs met een kobalt waas

donkerblauw met een grijze waas
donkerblauw
donkerblauw met een grijze waas
donkerblauw met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst
Diep kobaltblauw

mauveblauw met een grijze waas
Blauw
Blauw met een grijze waas
mauveblauw met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst
Diep kobaltblauw

donkerblauw met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst
Kobaltblauw
Donkergrijs
Diep kobaltblauw

mauveblauw met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst
Kobaltblauw
Donkergrijs
Diep kobaltblauw

Diep kobaltblauw

Diep kobaltblauw

Diep kobaltblauw
donkerblauw overgaand in
glanzend kobaltblauw
Kobaltblauw
donkerbruin
zwart

Voorlopig nog te weinig vogels

.

donkerblauw
Kobaltblauw
Grijs met een kobalt waas

* Amerikaans grijs (grijsblauw)*

B.
O
.F

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Grijs (Grijsblauw)

Diep kobaltblauw
mauveblauw overgaand in
glanzend kobaltblauw
Kobaltblauw

K.

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop
Lichaam
Borst, buik en broek
Anaalstreek
Flank
Mantel

DD Blauw

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

donkerbruin
zwart

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013
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Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Blauwserie Blauw
DF Misty blauw

Anaalstreek
Flank
Mantel

Onderrug en stuit

Blauw met een zacht grijze waas

Opgebleekt lichtblauw met een
zeer zachte grijze waas
Blauw
Opgebleekt lichtblauw
Blauw met een zacht grijze waas Opgebleekt lichtblauw met een
zeer zachte grijze waas
Blauw met een zacht grijze waas, Opgebleekt blauw met een
een nuance donkerder dan de
bruingrijze waas, een nuance
borst
donkerder dan de borst
Helder glanzend blauw
Helder glanzend opgebleekt blauw

Vleugels
Vleugeldek

Slag- en armpennen
Buitenvlag

Opgebleekt helderblauw
Bleekblauw
Opgebleekt blauw met een zacht
grijze waas

Fallow blauw

opgebleekt blauw
Licht hemelsblauw
opgebleekt blauw
Lichtblauw
opgebleekt blauw met zacht grijze Beige blauw met een lichte waas
waas
opgebleekt blauw met beige waas Lichtblauw met een beige waas
blauw met beige waas
blauw met beige waas

Blauw met een beige waas
Lichtblauw met een beige waas

Opgebleekt blauw met een beige
waas, een nuance donkerder dan
de borst
blauw met beige waas

Lichtblauw met een beige waas
een nuance donkerder dan de
borst
Glanzend blauw

.

Lichaam
Borst, buik en broek

Helder blauw
Bleekblauw
Donkerblauw met een zacht grijze
waas

B.
O
.F

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop

Forpus coelestis
Cinnamonblauw

Blauw met een zacht grijze waas, Opgebleekt blauw met een
een nuance donkerder dan de
bruingrijze waas, een nuance
borst
donkerder dan de borst

Opgebleekt blauw met een beige Lichtblauw met een beige waas
waas, een nuance donkerder dan een nuance donkerder dan de
de borst
borst

Donkerblauw

beigeblauw

Bleekblauw

beigeblauw
opgebleekt blauw
opgebleektzwart
Helder glanzend bleekblauw

Beige
Lichtblauw met een beige waas
Bleekblauw
Glanzend bleekblauw
Glanzend lichtblauw
Bleekblauw met een beige
omzoming
Blauw met een beige waas

Opgebleekt blauw met een
bruinachtige waas
Grijs
Blauw met een witte rand
Grijs
Helder glanzend bleekblauw

Donkergrijs
Donkerblauw met een witte rand
Donkergrijs
Helder glanzend blauw
Glanzend blauw
Donkerblauw

Glanzend bleekblauw
Blauw

Glanzend bleekblauw
blauwe met beige omzoming

Onderstaart dekveren

Lichtblauw

Opgebleekt lichtblauw

Opgebleekt blauw met een
beigeblauwe waas

K.

Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren
Staartpennen

Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

bruinachtig
zwart

Bleekrood
Rood

Poten
Nagels

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig

Hoornkleurig
13 cm

Hoornkleurig
13 cm

Snavel
Formaat
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Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Blauwserie Faded blauw
*Amerikaans wit*

Anaalstreek
Flank
Mantel

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren

Bleek donkerblauw met een lichte Wit met een bleek blauwgrijze
waas
waas
Bleek hemelsblauw met een zacht
grijze waas
Bleekblauw
Bleekblauw met een zacht grijze
waas
Bleekblauw met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst
Glanzend bleekblauw

Wit met een lichtblauwe waas
Wit met een blauwgrijze waas
Wit met blauwgrijze waas, een
nuance donkerder dan de borst

Licht hemelsblauw
Licht hemels blauw op een witte
ondergrond
Licht hemelsblauw licht bewaasd

Wit
Wit

Licht hemelsblauw met een zacht
grijze waas
Licht hemelsblauw
Licht hemelsblauw met een grijze
waas
Licht hemelsblauw met een grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst
Glanzend licht hemelsblauw

Wit

Wit

Wit
Wit
Wit

Wit met glanzend blauwe waas

Wit

Bleekblauw met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de
borst

Wit met blauwgrijze waas, een
nuance donkerder dan de borst

Licht hemelsblauw met een grijze Wit
waas, een nuance donkerder dan
de borst

Bleekblauw
Lichtgrijs
Blauw
Bleekblauw
Glanzend bleek hemelsblauw

Blauw met grijze waas
Lichtgrijs
Wit met een blauwe waas
Lichtgrijs
Wit met een blauwe waas

Hemelsblauw
Grijs
Lichtblauw
Bleekblauw
Glanzend licht hemelsblauw

Wit
Wit
Wit
Wit
Wit

Glanzend bleekblauw

Wit met glanzend lichtblauwe
waas
Wit met lichtblauwe waas
Wit met een lichtblauwe waas

Glanzend lichtblauw

Gebroken wit

Hemelsblauw
Wit met een blauwe waas

Wit
Wit

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Rood
Rood

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend

Licht vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Licht vleeskleurig
Licht hoornkleurig

Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen

Bleekblauw
Bleekblauw

Iris
Pupil
Hoorndelen

Donkerbruin
Zwart

Poten
Nagels

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Snavel
Formaat

Wit met blauwgrijze waas

Albino (NSL ino blauw)

.

Lichaam
Borst, buik en broek

Helder wit met een blauwe waas
Bleek lichtblauw

B.
O
.F

Nek + achterkop

Helder bleek hemelsblauw
Bleek lichtblauw

K.

Kop en masker
Masker
Oogstreep

Forpus coelestis
Marbled blauw

13 cm

standard forpussen 2013
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Mantel

Onderrug en stuit
Vleugels
Vleugeldek

Slag- en armpennen
Buitenvlag
Binnenvlag
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Staart
Bovenstaart dekveren
Staartpennen
Onderstaart dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels
Snavel
Formaat

mauveblauw met een zacht grijze
waas
Blauw
Blauw met een zacht grijze waas
donkerblauw met een zacht grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst
Helder glanzend mauve blauw

.

Anaalstreek
Flank

donkerblauw met een zacht grijze
waas
donkerblauw
donkerblauw met een zacht grijze
waas
donkerblauw met een zacht grijze
waas, een nuance donkerder dan
de borst
Helder glanzend donkerblauw

B.
O
.F

Lichaam
Borst, buik en broek

* Amerikaans grijs *
Voorlopig nog te weinig vogels

donkerblauw met een zacht grijze mauveblauw met een zacht grijze
waas, een nuance donkerder dan waas, een nuance donkerder dan
de borst
de borst
Donkerblauw
Donkergrijs
Donkerblauw met een weinig witte
rand
Donkergrijs
Helder glanzend donkerblauw

Donkerblauw
Donkergrijs
Donkerblauw met een weinig witte
rand
Donkergrijs
Helder glanzend mauveblauw

Glanzend donkerblauw
Donkerblauw
donkerblauw

Glanzend mauve blauw
mauveblauw
mauveblauw

Donkerbruin
Zwart

K.

Kop en masker
Masker
Oogstreep
Nek + achterkop

Grijsrug dwergpapegaai - Poppen blauwseries - Forpus coelestis
D Blauw
DD Blauw
Grijs
Voorlopig nog te weinig vogels
Donkerblauw
mauve blauw
donkerblauw
donkerblauw
Donkerblauw met een zacht grijze mauveblauw met een zacht grijze
waas
waas

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

Donkerbruin
Zwart

Vleeskleurig
Hoornkleurig naar donker
uitlopend
Hoornkleurig
13 cm

standard forpussen 2013
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KEURTECHNISCHE AANWIJZING:
Faded en Misty: deze mutaties zijn te herkennen bij een gesloten vleugel aan "donkerder" vleugeltop
Fallow: oogkleur is lichter dan bij de lutino
Algemeen: ogen: er zijn grijsruggen met en zonder zichtbare oogring.
Algemeen: nek en achterkop: er moet een waas aanwezig zijn

K.

B.
O
.F

.

Algemeen: in de broek mag geen blauw getoond worden.

standard forpussen 2013
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Geelmasker dwergpapegaai - Forpus xanthops
Man

Pop

Kop en masker
Masker

Geel

Geel

Oogstreep

Blauw met een grijze waas

Blauw met een grijze waas

Nek + achterkop

Donkergroen, grijs met een blauwe waas Donkergroen, grijs met een blauwe waas

Lichaam
Borst, buik en broek

Donkergroen met een gele waas

Donkergroen met een gele waas

Anaalstreek

Lichtgroen met een grijsgele waas

Lichtgroen met een grijsgele waas

Flank

Lichtgroen met een grijsgele waas

Lichtgroen met een grijsgele waas

Mantel

Donkergroen met een grijze waas,
donkerder dan de borst

Donkergroen met een grijze waas,
donkerder dan de borst

Onderrug en stuit

Diep donkerblauw

Blauw

Donkergroen met een grijze waas,
donkerder dan de borst

Donkergroen met een grijze waas,
donkerder dan de borst

Vleugels
Vleugeldek

Buitenvlag

Groen

Binnenvlag

Grijs

.F
.

Slag- en armpennen
Groen
Grijs

B.
O

Buitenvlag buitenste
Groen
pennen
Primaire vleugeldekveren Diep donkerblauw

Groen

Lichtblauw

Ondervleugel dekverven

Kobaltblauw

Blauwgroen

Rand vleugelbocht

Kobaltblauw, loopt uit in de schouder

Blauw, loopt uit in de schouder

Diep donkerblauw

Groen, met een smalle gele rand

Groen

Groen, met een smalle gele rand

Onderstaart dekveren

Geel met een groene waas

Geel met een groene waas

Ogen
Iris

Zwart met een donkergrijze oogring

Zwart met een donkergrijze oogring

Zwart

Zwart

Hoorndelen
Poten

Vleeskleurig

Vleeskleurig

Nagels

Hoornkleurig naar donker uitlopend

Hoornkleurig naar donker uitlopend

Snavel

Op de bovensnavel bevindt zich een
donkergedeelte, dit kan variëren van bruin
tot zwart
14,5 - 15 cm

Op de bovensnavel bevindt zich een
donkergedeelte, dit kan variëren van bruin
tot zwart
14,5 - 15 cm

Staart
Bovenstaart dekveren

Pupil

Formaat

K.

Staartpennen
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Oogring dwergpapagaai - Forpus conspicillatus met ondersoorten
F. c. conspicillatus
Groen man
Kop en masker
Masker
Helder
donkergroen

Groen pop
Helder groen
overgaand in
donkergroen

F. c. caucae
Groen man

Groen pop

F. c. metea
Groen man

Helder donker- Helder groen, Helder
groen
overgaand in donkergroen
donkergroen

Groen pop
Helder groen
overgaand in
donkergroen

Rondom het oog Rondom het
een kobaltoog een
blauwe rand,
smaragdachter het oog groene rand,
eindigend in een achter het oog
punt
eindigend in
een punt

Kobaltblauwe
rand achter
(boven) het
oog, zeker niet
onder het oog.
Uitlopend in
een halve
maan om het
masker

Achter en
boven het oog
een smaragdgroene rand

Boven het oog Boven het oog
een kobalteen smaragdblauwe lijn,
groene lijn,
eindigend in een eindigend in een
punt
punt

Achter masker

Donkergroen
Donkergroen
met zeer zachte
grijze waas

Donkergroen
met een zeer
zacht grijze
waas
Donkergroen
met grijze
waas

Donkergroen

Donkergroen
Donkergroen
met zeer zachte
grijze waas

Donkergroen
met grijze
waas

Donkergroen
Donkergroen
met grijze waas met grijze waas

Nek + achterkop Donkergroen
Donkergroen
met zeer zachte
grijze waas

Anaalstreek

Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas, een
nuance lichter
dan de
achterkop en
nek
Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas
Groen met zeer
zachte een
grijze waas

Groen met een Donkergroen
gele waas
met een zeer
zachte grijze
waas

Donkergroen

Donkergroen

Kobaltblauw
neigend naar
violet

Groen met een Donkergroen
gele waas
met een zeer
zachte grijze
waas

B.
O

Lichaam
Borst, buik en
broek

.F
.

Oog tekening

Helder
donkergroen

Helder
donkergroen

Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas
Groen met een
grijze waas

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Helder groen

Kobaltblauw

Helder groen

Kobaltblauw

Helder groen

Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas

Donkergroen

Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas

Donkergroen

Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas

Donkergroen

Buitenvlag
Binnenvlag

Donkergroen
Donkergrijs

Donkergroen
Donkergrijs

Donkergroen
Donkergroen

Donkergroen
Donkergroen

Donkergroen
Donkergrijs

Donkergroen
Donkergrijs

Buitenvlag,
buitenste
pennen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Mantel

Donkergroen
met een zeer
zacht grijze
waas
Groen met een Groen met een
gele waas
grijze waas

K.

Flank

Groen

Onderrug en
stuit
Vleugels
Vleugeldek

Helder
donkergroen

Groen met een
gele waas

Helder
donkergroen

Slag- en
armpennen
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Oogring dwergpapagaai - Forpus conspicillatus met ondersoorten
F. c. conspicillatus

Groen man
Primaire
Kobaltblauw
vleugeldekveren neigend naar
violet

Groen pop

F. c. caucae

Groen man

Groen pop

F. c. metea

Groen man

Groen pop

Ondervleugel
dekveren

Diep
kobaltblauw

Rand
vleugelbocht

Kobaltblauw

Donkergroen
Licht
met een lichtere kobaltblauw
rand aan de
buitenvlag
Zeegroen
Kobaltblauw
overgaand in
zwart
Donkergroen
Kobaltblauw

Duimveertjes

Hemelsblauw

Geel

Staart
Bovenstaart
dekveren
Staartpennen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Lichtgroen

Groen met een Lichtgroen
gele waas een
nuance lichter
dan de
buikkleur

Groen met een Lichtgroen
gele waas een
nuance lichter
dan de
buikkleur

Groen met een
gele waas een
nuance lichter
dan de buikkleur

Donkergroen
met een lichtere
rand aan de
buitenvlag
Zeegroen

Geel

Geel

.F
.

Kobaltblauw

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

B.
O

Onderstaart
dekveren

Kobaltblauw

Donkergroen Licht
met een lichte kobaltblauw
rand aan de
buitenvlag
Zeegroen
Kobaltblauw
overgaand in
zwart
Donkergroen Kobaltblauw

Ogen
Iris

Donkerbruin

Donkerbruin

Donkerbruin

Donkerbruin

Donkerbruin

Donkerbruin

Pupil

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Hoorndelen
Poten

Vleeskleurig

Vleeskleurig

Snavel
Formaat

Vleeskleurig

Vleeskleurig

Vleeskleurig

Vleeskleurig

Hoornkleurig

Hoornkleurig

Hoornkleurig

Hoornkleurig

Hoornkleurig

Hoornkleurig

Licht
hoornkleurig

Licht
hoornkleurig

Licht
hoornkleurig

Licht
hoornkleurig

Licht
hoornkleurig

Licht
hoornkleurig

13 cm

13 cm

13 cm

13 cm

13 cm

13 cm

K.

Nagels

F.c. caucae
Zowel de mannen als de poppen bezitten een opvallend robuustere snavel dan de nominaatvorm.
De mannen vertonen slechts een weinig kobaltblauw boven het oog, en zeker geen blauw onder het oog.
Dit kobaltblauw loopt wel door achter het oog naar de wang en vormt een halve maan achter de wang.
De stuit en grote vleugeldekveren zijn lichter kobaltblauw.
Poppen onderscheiden zich door de robuuste snavel van de nominaatvorm.
F.c.metea
De mannen vertonen slechts een kobaltblauwe lijn boven het oog, die net als de nominaat, eindigt in een punt.
Er is geen sprake van kobaltblauw onder het oog, noch van een halve maan achter de wang.
Poppen zijn gelijk aan de nominaatvorm.

KEUR TECHNISCHE AANWIJZING:
Borstkleur man : mag geen blauw op de borst tonen - mantelkleur : oogt doffer groen
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Mexicaanse dwergpapagaai - Forpus cyanopygius met ondersoorten
F. c. cyanopygius
Groen man
Kop en masker
Masker
Geelgroen

Groen pop

F. c. insularis
Groen man

Groen pop

F. c. pallidus
Groen man

Groen, rondom Groen, rondom Lichtgroen
de snavelinde snavelinplant geelgroen plant geelgroen
Rondom het
Rondom het
oog een naakte oog een naakte
smalle oogring smalle oogring
Achter masker Groen met een Groen met een Donkergroen Donkergroen Boven het oog
gele waas
gele waas
met een
een turkooiszeegroene
blauwe waas
schijn
Nek + achterkop Groen met een Groen met een Donkergroen Donkergroen Donkergroen
gele waas
gele waas
met een
met gele waas
zeegroene
schijn
Lichaam
Borst en buik
Lichtgroen met Lichtgroen met Groen
Groen
Groen met een
een gele waas een gele waas
turkooisblauwe
waas
Broek en
Helder groen
Helder groen
Groen, over- Groen, over- Groen met een
anaalstreek
lopend naar
lopend naar
turkoois blauwe
groen met een groen met een waas
zeegroene
zeegroene
schijn
schijn
Flank
Helder groen
Helder groen
Groen met
Groen met
Groen met een
een gele waas een gele waas turkoois blauwe
waas
Mantel
Lichtgroen met Lichtgroen met Donkergroen Donkergroen Groen met een
een gele waas, een gele waas,
gele waas
een nuance
een nuance
donkerder dan donkerder dan
de borst
de borst

Lichtgroen

Onderrug en
stuit

Schouder
dekveren

Donkergroen

Donkergroen

Groen met een
blauwgrijze
waas
Groen met een
blauwgrijze
waas
Groen met een
blauwgrijze
waas
Helder
donkergroen

Glanzend
lichtblauw

Glanzend
helder groen

Glanzend
donkerblauw

Glanzend
donkergroen

Diep glanzend
turkoois

Glanzend
donkergroen

Lichtgroen met
een gele waas,
een nuance
donkerder dan
de borst

Lichtgroen met Donkergroen
een gele waas,
een nuance
donkerder dan
de borst

Donkergroen

Donkergroen
met een gele
schijn

Helder
donkergroen

K.

Vleugels
Vleugeldek

B.
O

.F
.

Geelgroen

Groen pop

Lichtblauw
Groen
uitvloeiend naar
donkerblauw

Donkerblauw
uitvloeiend
naar diep
donkerblauw

Donkergroen

Donkerblauw
uitvloeiend
naar diep
donkerblauw

Groen met een
grijsblauwe
waas

Buitenvlag
Binnenvlag

Lichtblauw
Lichtblauw

Groen
Donkergrijs

Donkerblauw
Donkerblauw

Donkergroen
Donkergrijs

Groen
Grijsgroen

Buitenvlag,
buitenste
pennen

Groen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Donkergroen

Groen
Donkergrijs
groen
Groen

Slag- en
armpennen
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Mexicaanse dwergpapagaai - Forpus cyanopygius met ondersoorten
F. c. cyanopygius
Groen man

Groen pop

F. c. insularis
Groen man

Groen pop

F. c. pallidus
Groen man

Groen pop

Primaire
Lichtblauw
vleugeldekveren

Groen

Donkerblauw

Donkergroen

Diep turkoois
blauw

Ondervleugel
dekveren
Rand
vleugelbocht
Duimveertjes

Lichtblauw

Helder groen

Donkerblauw

Groen

Lichtblauw

Groen

Donkerblauw

Donkergroen

Turkoois blauw Helder
donkergroen
Turkoois blauw Groen

Geelwit

Geelwit

Geelwit

Geelwit

Geelwit

Geelwit

Groen

Helder groen

Donkergroen

Groen

Helder groen
met een gele
schijn
Donkergroen

Helder
donkergroen

Staartpennen
Onderstaart
dekveren
Ogen

Groen met een Groen met gele Donkergroen
gele omzoming omzoming
met gele
omzoming
Helder groen
Geelgroen
Groen

Donkergroen
met gele
omzoming
Groen

Groengeel

Onbevederde Onbevederde
dunne oogring dunne oogring

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Hoorndelen
Poten

Grijs

Grijs, een
nuance lichter
van kleur dan
bij de man

Nagels

Grijs

Snavel

Grijs

Formaat

13,5 cm

Grijs
Grijs

Donkerbruin
Zwart

Grijsbruin

Grijsbruin, een Grijs tot
nuance lichter hoornkleurig
van kleur dan
bij de man

Grijs tot
hoornkleurig

Grijs tot zwart Grijs tot zwart Grijs tot
hoornkleurig
Grijs
Grijs
Grijs tot
hoornkleurig

Grijs tot
hoornkleurig
Grijs tot
hoornkleurig

13,5 cm

14 cm

13,5 cm

Donkerbruin
Donkerbruin
Donkerbruin tot Donkerbruin tot
zwart
zwart

14 cm

K.

13,5 cm

Donkergroen
met gele
omzoming
Groen met gele
schijn

Donkerbruin
Zwart

B.
O

Iris
Pupil

.F
.

Staart
Bovenstaart
dekveren

Donkergroen

KEUR TECHNISCHE AANWIJZING:

Insularis : hoorndelen, afhankelijk van de conditie kan de kleurdiepte van de poten en de snavel variëren.
Insularis : ogen, rondom de ogen bevindt zich een dunne onbevederde oogring.
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Groenstuit dwergpapagaai - Forpus passerinus met ondersoorten
F. p. passerinus
Groen man

Groen pop

F. p. deliciosus
Groen man

Groen pop

F. p. viridisimus
Groen man

Groen pop

Kop en masker

Masker

Helder groen

Wangen

Helder groen

Kop

Groen

Nek

Helder groen
met een gele
band boven de
snavel tot aan
de ogen
Helder groen

Helder groen

Donkergroen

Helder groen

Groen met een Helder groen
zeer zachte
grijze waas

Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas

Helder groen

Helder
lichtgroen, een
nuance lichter
dan bij de man
Helder
lichtgroen, een
nuance lichter
dan bij de man

Helder groen

Helder
Helder
sprankelend
lichtgroen, een
smaragd groen nuance lichter
dan bij de man
Helder
Helder
sprankelend
lichtgroen, een
smaragd groen nuance lichter
dan bij de man

Helder
lichtgroen

Helder lichtgroen,
een nuance
lichter dan bij de
man
Helder lichtgroen,
een nuance
lichter dan bij de
man

.F
.

Helder
lichtgroen

Helder groen, Helder groen met
donkerder dan een gele band
bij nominaat
boven de snavel
ter breedte van
de snavel
Groen overdekt Helder groen
met een heel
licht blauwe
waas
Donkergroen Helder groen
Donkergroen
met een zeer
zachte grijze
waas

B.
O

Lichaam en
vleugeldek
Borst , buik en
broek

Helder groen
Helder
met een kleine smaragdgroen
gele driehoek
boven de
snavel
Helder groen
Helder
smaragdgroen

Helder
lichtgroen

Mantel

Donkergroen

Donkergroen

Glanzend
groen

Groen

Donkergroen

Donkergroen

Anaalstreek

Helder
lichtgroen

Helder
lichtgroen

Helder licht
groen

Helder licht
groen

Helder
lichtgroen

Helder lichtgroen

Onderrug

Helder emerald Helder groen
groen

Glanzend
Groen
emerald groen

Groen

Groen

Helder emerald Helder groen
groen

Glanzend
Helder groen
emerald groen

Groen met
Helder groen
kobaltblauwe
schijn
(iets glanzend)

Donkergroen,
een nuance
donkerder dan
lichaamskleur

Glanzend
Donkergroen, Donkergroen,
een nuance
donkergroen, een nuance
een nuance donkerder dan donkerder dan
lichaamskleur lichaamskleur
donkerder
dan de
lichaamskleur

Stuit

K.

Flank

Vleugels
Vleugeldek

Donkergroen,
een nuance
donkerder dan
lichaamskleur
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Groenstuit dwergpapagaai - Forpus passerinus met ondersoorten
F. p. passerinus
F. p. deliciosus
F. p. viridisimus
Groen man

Groen pop

Groen man

Donkergroen,
een nuance
donkerder
dan de
lichaamskleur

Donkergroen
met een
minimale gele
rand langs de
buitenvlag

Glanzend
donkergroen,

Donkergroen
met een
een nuance minimale gele
rand langs de
donkerder
buitenvlag
dan de

Donkergroen, Donkergroen
een nuance
met een
donkerder dan minimale gele
de lichaamskleur rand langs de
buitenvlag

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donkergroen
met een blauwe
waas, naar
buiten uitlopend
naar groen

Donkergroen
met een
minimale gele
rand langs de
buitenvlag

Glanzend
donkergroen,

Donkergroen,
een nuance
donkerder dan
de lichaamskleur

Vanaf de inplant
kobalt blauw
naar het einde
toe uitlopend in
donker groen

Donkergroen
met een
minimale gele
rand langs de
buitenvlag

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Donker
grijsgroen

Buitenvlag

Donker
grijsgroen met
smalle gele
rand

Donker
Donker
grijsgroen met grijsgroen
smalle gele
rand

Donker
grijsgroen

Vanaf de inplant Donker
kobalt blauw
grijsgroen
naar het einde
toe uitlopend in
donker groen

Binnenvlag

Donkergroen
met een blauwe
waas, naar
buiten uitlopend
naar groen

Donkergroen, Helder
een nuance
lichtgroen
donkerder dan
de lichaamskleur

Donkergroen
met een
minimale gele
rand langs de
buitenvlag

Helder groen

Slag- en
armpennen
Buitenste 4
grote slagpennen
Buitenvlag

Groen pop

Groen man

Groen pop

lichaamskleur
Binnenste grote
slagpennen
Buitenvlag

Binnenvlag

B.
O

Kleine
slagpennen

een nuance
donkerder
dan de
lichaamskleur

.F
.

Binnenvlag

Donker
grijsgroen

Donkergroen

Violet

Buitenste
Hemelsblauw
secundaire
vleugeldekveren
Binnenste
Groen naar
secundaire
buiten uitlopend
vleugeldekveren in hemelsblauw
Rand
Hemelsblauw
vleugelbocht

Helder groen

Turkoois

Helder groen

Hemelsblauw

Groen naar
Groen
buiten uitlopend
in hemelsblauw
Hemelsblauw Helder groen

Helder groen
Helder groen

Groen naar
Helder groen
buiten uitlopend
in hemelsblauw
Hemelsblauw
Helder groen

Duimveertjes

Helder groen

Heldergroen

Helder groen

Geel

Geel

Geel

Ondervleugel
dekveren

Donker violet

Helder
lichtgroen

Het bovenste Helder groen
deel lichtgroen
en onderste
deel diep
kobaltblauw

Donker violet

Helder
lichtgroen

K.

Primaire
Violet
vleugeldekveren

Donkergroen, Donkergroen,
een nuance
een nuance
donkerder dan donkerder dan
de lichaams- de lichaamskleur, vanaf de kleur
inplant een
gele buitenrand
Helder groen Violet
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Groenstuit dwergpapagaai - Forpus passerinus met ondersoorten
F. p. passerinus

Staart
Bovenstaart
dekveren
Staartpennen

Formaat

Helder
glanzend
lichtgroen
Groen met een Groen met een Helder groen
gele vaan
gele vaan
met een gele
vaan
Geel met een
Geel met een Geel met een
groene waas
groene waas
groene waas

Helder groen

Lichtgroen

Helder groen
met een gele
vaan
Helder
geelgroen

Groen met een Donkergroen
gele vaan
met gele vaan
Geel met een
groene waas

Helder
geelgroen

Zwart
Donkerbruin

Zwart
Donkerbruin

Donkerbruin
Grijs

Donkerbruin
Grijs

Zwart
Donkerbruin

Zwart
Donkerbruin

Vleeskleurig
Hoornkleurig
naar donker
uitlopend
Licht
hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig
naar donker
uitlopend
Licht
hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig
naar donker
uitlopend
Licht
hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig
naar donker
uitlopend
Licht
hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig
naar donker
uitlopend
Licht
hoornkleurig

Vleeskleurig
Hoornkleurig tot
bruin

13 cm

13 cm

13 cm

13 cm

13 cm

13 cm

Lichtgroen

Groen man

Groen pop
Helder groen

Licht
hoornkleurig

K.

Snavel

Groen pop

B.
O

Onderstaart
dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten
Nagels

Groen man

Helder
lichtgroen

Groen pop

F. p. viridisimus

.F
.

Groen man

F. p. deliciosus
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Blauwvleugel dwergpapagaai - Mannen - Forpus xanthopterygius met ondersoorten
F. xanthopterygius

F. x. flavescens

F. x. flavissimus

F. x. spengeli

Groen

Groen

Groen

Groen

Kop en masker
Masker
Vanaf de snavelinplant
geelgroen, verlopend
naar heldergroen
zonder vaste
begrenzing

Rondom de
Vanaf de snavelinplant Helder smaragdgroen
snavelinplant groengeel, geel, verlopend naar
verlopend naar
geelgroen zonder vaste
heldergroen zonder
begrenzing. Voorhoofd
vaste begrenzing
geel.

Wangen
Kop
Nek + achterkop Donkergroen
Lichaam en
vleugeldek
Borst, buik,
broek en flank
Mantel

Groen

Donkergroen

Helder smaragdgroen
Helder groen met een
lichte grijze waas
Donkergroen met een
lichte grijze waas

Lichtgroen met een gele
schijn
Groen

Anaalstreek

Groen

Groen geel

Helder groen

Helder lichtgroen

Onderrug

Donkerblauw

Donkerblauw

Kobalt neigend naar
violet

Hemelsblauw, naar de
stuit uitlopend naar iets
glanzend hemelsblauw

Stuit

Donkerblauw

Donkerblauw

Kobalt neigend naar
violet

Hemelsblauw, iets
glanzend

Vleugels
Vleugeldek

Donkergroen

Groen een nuance
Donkergroen
donkerder dan de borst

Donkergroen, een
nuance donkerder dan
de lichaamskleur

Donkergroen

Donkergroen

Groen met een smalle
gele vaan

Groen

Donkergrijs

Donkergrijs

Grijs

Donkergrijs

B.
O

Slag- en
armpennen

K.

Buitenvlag
buitenste 4
slagpennen
Binnenvlag

.F
.

Groen, donker uitlopend Groen
Heldergroen
naar de anaalstreek
Donkergroen
Groen een nuance
Donkergroen
donkerder dan de borst

Slagpennen

Donkerblauw

Groen

Groen met een smalle
gele vaan

Donkergroen, een
nuance donkerder dan
de lichaamskleur, vanaf
de inplant een
lichtgroenen buitenrand,
binnenvlag
donkergrijsgroen

Primaire
Donkerblauw
vleugeldekveren

Blauw

Kobalt met een violet
waas

Violet

Buitenste
Blauw
secundaire
vleugeldekveren
Binnenste
Blauw
secundaire
vleugeldekveren
Rand
Blauw
vleugelbocht
Duimveertjes
Groen

Blauw

Blauw

Blauw

Blauw

Blauw

Violet

Lichtgroen, naar de punt
overgaand in
hemelsblauw
Lichtgroen, naar de punt
overgaand in
hemelsblauw
Heldergroen

Groen

Groen

Geel
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Blauwvleugel dwergpapagaai - Mannen - Forpus xanthopterygius met ondersoorten

Staart
Bovenstaart
dekveren
Staartpennen

F. xanthopterygius

F. x. flavescens

F. x. flavissimus

F. x. spengeli

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

Heldergroen

Helder glanzend groen

Helder groen met een
gele vaan langs de
binnenvlag
Groen

Groen

Heldergroen

Helder groen met een
gele vaan

Groen

Geelgroen

Helder geel met een
groene waas

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Grijs

Grijsbruin

Grijs

Grijs

Vleeskleurig

Snavel

Eenkleurig grijs tot
lichtbruin
Hoornkleurig

Eenkleurig grijs tot
lichtbruin
Grijsbruin

Eenkleurig grijs tot
lichtbruin
Lichtgrijs

Hoornkleurig naar
donker uitlopend
Licht hoornkleurig

Formaat

13 cm

12 cm

12,5 cm

12 cm

Onderstaart
dekveren
Ogen
Iris
Pupil
Hoorndelen
Poten

B.
O

.F
.

Nagels

K.

KEURTECHNISCHE AANWIJZING :
Na de 4 buitenste slagpennen, de 3 opvolgende slagpennen verloopt de kleur van blauw naar groen. Hierdoor is er
een groene spiegel zichtbaar.

standard forpussen 2013

29

Blauwvleugel dwergpapagaai - Poppen - Forpus xanthopterygius met ondersoorten
F. xanthopterygius

F. x. flavescens

F. x. flavissimus

F. x. spengeli

Groen

Groen

Groen

Groen

Kop en masker
Masker
Vanaf de snavelinplant
geelgroen, verlopend
naar heldergroen
zonder vaste
begrenzing

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

Groen

Groen

Groen
Groen
Groen

Groen

Geel groen

Helder lichtgroen

Mantel

Geelgroen, donker
uitlopend naar
anaalstreek
Donkergroen

Groen, een nuance
Donkergroen
donkerder dan de borst

Donkergroen

Anaalstreek

Helder groen

Groen

Helder groen

helder lichtgroen

Onderrug

Turkoois groen

Heldergroen

Heldergroen

Heldergroen

Stuit

Turkoois groen

Heldergroen

Heldergroen

Heldergroen

Donkergroen

Groen, een nuance
Donkergroen
donkerder dan de borst

Donkergroen, een
nuance donkerder dan
de lichaamskleur

Donkergroen met een
minimale gele rand
langs de buitenvlag
Donkergroen

Wangen
Kop
Nek + achterkop Donkergroen
Lichaam en
vleugeldek
Borst, buik,
broek en flank

.F
.

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

Vleugeldek

B.
O

Vleugels

Slag- en
armpennen
Buitenvlag

Donkergroen

Groen

Groen met een smalle
gele vaan

Binnenvlag

Donkergrijs

Donkergrijs

Grijs

Groen

Groen met een smalle
gele vaan

Donkergroen

Groen

Groen

Donkergroen

Groen

Groen

Donkergroen

Groen

Groen

Donkergroen

Groen

Groen

Heldergroen

Groen

Groen

Helder groen

Groen met een gele
buitenvaan
Groen

Groen

Donker groen met een
gele vaan
Helder geelgroen

K.

Buitenvlag,
Donkergroen
buitenste
pennen
Primaire
Groen
vleugeldekveren
Buitenste
Groen
secundaire
vleugeldekveren
Binnenste
Groen
secundaire
vleugeldekveren
Rand
Groen
vleugelbocht
Staart
Bovenstaart
Groen
dekveren
Staartpennen

Groen

Onderstaart
dekveren

Geelgroen

Geelgroen
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Blauwvleugel dwergpapagaai - Poppen - Forpus xanthopterygius met ondersoorten
F. xanthopterygius

F. x. flavescens

F. x. flavissimus

F. x. spengeli

Groen

Groen

Groen

Groen

Ogen
Iris
Pupil

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Zwart

Donkerbruin
Grijs

Hoorndelen
Poten

Grijsbruin

Grijsbruin

Grijsbruin

Vleeskleurig

Snavel

Eenkleurig grijs tot
lichtbruin
Hoornkleurig

Eenkleurig grijs tot
lichtbruin
Grijsbruin

Eenkleurig grijs tot
lichtbruin
Lichtgrijs

Hoornkleurig naar
donker uitlopend
Licht hoornkleurig

Formaat

13 cm

12 cm

12,5 cm

12 cm

Nagels

K.

B.
O

.F
.

KEURTECHNISCHE AANWIJZING :
De kleuren bij de poppen zijn minder sprekend dan bij de mannen
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