PSEPHOTUS SOORTEN

VOORWOORD.
Bij het goed functioneren van een standaard hoort een periodieke herziening. De vogelliefhebberij is
voortdurend in beweging en er komen nieuwe kleurslagen bij, dan wel blijkt in de praktijk, dat reeds
beschreven kleurslagen niet geheel juist zijn omschreven, of zich verder hebben ontwikkeld.
De uit 1976 daterende standaard voor het geslacht Psephotus was dan ook duidelijk aan herziening toe.
In deze standaard zijn naast de wildvorm van de roodrugparkieten de verschillende bestaande mutaties
opgenomen, evenals een aantal te verwachten mutaties.
Tevens zijn de minder voorkomende psephotussoorten, t.w. de Hoodedparkiet, de Goudschouderparkiet,
de Paradijsparkiet en de vier soorten Blue Bonnetparkieten opgenomen.
Zoals elke standaard zal ook deze standaard in de toekomst periodiek herzien moeten worden. Dit mag
geen bezwaar zijn, gelet op het feit, dat het systeem losbladig is.
Deze vernieuwde standaard voor de psephotussoorten is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
de Technische Commissie van de Parkieten Speciaal Club (P.S.C.). Voor deze inbreng willen wij
genoemde T.C. langs deze weg bedanken.
Tenslotte spreekt de T.C. de hoop uit, dat deze (herziene) standaard stimulerend mag werken op de
ontwikkelingen in de kweek van de psephotussoorten.
Bergen op Zoom,
najaar 1993.
T.C. Tropische vogels en Parkieten.
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ALGEMEEN.
De soorten van het geslacht psephotus tonen aanmerkelijke dimorfismische verschillen, de mannen zijn
veel kleurrijker dan de poppen. Dit vergemakkelijkt wel het samenstellen van kweekparen, met
uitzondering van de Blue Bonnets. Hier is nagenoeg geen uiterlijk geslachtsonderscheid waarneembaar.
Bij de keuring echter treden weer andere problemen op, nl. de juiste beoordeling van de veel feller
gekleurde mannen tegenover de minder kleurrijke poppen.
DE ROODRUGPARKIET (Psephotus haematonotus haematonotus).
De meeste keurervaring hebben de keurmeesters tot nog toe opgedaan met de keuring van de
roodrugparkieten. Met deze soort wordt reeds jarenlang gekweekt, zodat het domesticatieproces reeds
jaren geleden is ingezet. Dit komt o.a. tot uiting in de grote variatiebreedte in het formaat en het model van
de roodrugparkiet.
Het eerste broedresultaat in Nederland is gemeld in 1865.
Inmiddels is er bij de roodrugparkiet een aantal kleurmutaties opgetreden, welke in de navolgende
standaard worden beschreven.
ONDERSOORTEN VAN DE ROODRUGPARKIET.
Bij de roodrugparkiet zijn twee ondersoorten bekend, te weten de zgn. bleke roodrugparkiet (Psephotus
haematonotus caeruleus) en de Donkerblauwe roodrugparkiet (Psephotus caeruleus condon).
Het groen van de man bij de bleke roodrugparkiet is bleker en meer blauwachtig, vooral op de mantel
en de rug. De stuit is bleek oranjerood. De pop is eveneens wat bleker van kleur.
De man van de donkerblauwe roodrugparkiet is in het algemeen bleker en blauwachtiger. De stuit is
bleekrood. De centrale staartpennen zijn sterk bleekblauw overgoten.
Beide
soorten
komen
overigens
in
Nederland
nauwelijks
voor.
DE
VEELKLEURENPARKIET (Psephotus varius).
Van deze soort zijn drie rassen geclassificeerd, n.l.
a. Psephotus varius varius
b. Psephotus varius ethetae
c. Psephotus varius exsul
In deze standaard wordt alleen het felst gekleurde ras omschreven en wel de Psephotus varius varius,
welke voor de kweker het aantrekkelijkst is.
De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat in de loop van de tijd ook exemplaren van de andere twee
rassen zijn geïmporteerd en voor de kweek met de Psephotus varius varius zijn gebruikt.
De eventuele nakomelingen zullen echter, gezien de geringe verschillen tussen de rassen onderling, niet
meer als zodanig worden herkend, daar onwillekeurig de selectie gericht zal zijn geweest op de felst
gekleurde exemplaren.
Hoewel er in ons land vrij veel mee gekweekt wordt, kunnen we tot op heden, wat de veelkleurenparkiet
betreft niet spreken van een massakweek. In Australië en Engeland wordt echter al vele tientallen jaren
met deze soort gekweekt en bij de nakomelingen daarvan zullen zich al de eerste verschijnselen van het
domesticatieproces hebben voorgedaan.
Met de mogelijkheid, dat de hier in Nederland aanwezige exemplaren afkomstig zijn van Australische en
Engelse nakweek, moet rekening gehouden worden en kunnen we een zekere variatiebreedte in
kleurpatroon en formaat verwachten.
Tot nu toe, voorzover we weten, heeft zich bij de veelkleurenparkiet nog geen kleur- of tekeningsmutatie
voorgedaan.
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VEDERSTRUCTUUR VAN DE ROODRUGPARKIET.
De bevedering van de roodrugparkiet bevat de volgende kleurstoffen:
a. Geel carotenoïde;
b. Rood carotenoïde;
c. Zwart eumelanine.
Een opmerkelijk facet van de vederstructuur van de roodrugparkiet is de distributie van het carotenoïde in
de bevedering.
Over het algemeen zien we, dat het carotenoïde regelmatig met dezelfde concentratie door heel de
bevedering is verspreid.
Bij de roodrugparkiet is dit echter niet het geval. In sommige veervelden is de concentratie carotenoïde
kristallen aanmerkelijk sterker dan in andere veervelden. Dit verklaart de diverse nuances groen, die we in
het mannelijk verenpak kunnen constateren.
De baardstructuur is afwijkend van die welke we zien bij b.v. de grasparkiet en de agaporniden, maar
gelijk aan de baardstructuur zoals we die bij de neophema's waarnemen.
In de loop van het vederstructuuronderzoek is geconstateerd, dat baarden, die de blauwstructuur bezitten,
soms aanmerkelijk in vorm kunnen verschillen, maar één eigenschap hebben ze allen gemeen en dat is
de bewolkte zone, welke zorgt voor de verstrooiing van de blauwe (of violette) lichtstralen.
Bevindt zich bij de grasparkieten en de agaporniden alleen in een betrekkelijk dunne cortex geel
carotenoïde, bij de roodrugparkiet en de neophema's is deze carotenoïde zone aanmerkelijk breder.
Het nuanceverschil in de groene kleur wordt niet veroorzaakt door een afwijkende melanineconcentratie of
een verschil in diepte van de bewolkte zone, maar uitsluitend door de concentratiesterkte van de
carotenoïde kristallen.
We zien weer de kern, met daaromheen een lichtabsorberende laag melaninekorrels. Daar omheen zien
we de bewolkte zone, die noch melanine, noch carotenoïde bevat. In deze zone bevinden zich uiterst
kleine gaatjes van een bepaalde diameter.
Door deze gaatjes (vacuoles) worden de blauwe lichtstralen verstrooid. Deze blauwe lichtstralen treden
via de carotenoïde zone weer naar buiten. De vermenging blauw licht met geel carotenoïde, geeft als
totaalkleur groen.
Is de carotenoïde concentratie zwak, dan zal in de totaalkleur van de baard het blauw overheersen en
krijgen we turquoise.
Is de carotenoïde concentratie sterk, dan krijgen we een zuiver grasgroene baardkleur.
In de voorhoofdszone zien we een zwakke carotenoïde concentratie, evenals in de vleugeldekbevedering.
In de andere veervelden zien we een sterke carotenoïde concentratie, met als resultaat grasgroene
baarden.
Het bijzondere van de bevedering van de roodrugparkiet is, dat erfelijke factoren in het spel zijn, die de
concentratie geel carotenoïde per veerveld regelen. Iets dergelijks zien we ook bij de geelmasker
grasparkiet, hoewel bij deze vogel de carotenoïde reductie weer op een andere manier tot stand komt.
De haakjes van zowel de kop-, vleugeldek- en de staartbevedering zijn zwart door de aanwezigheid van
eumelanine. Dit verdonkert de totaalkleur van die veervelden enigszins.
Bij de pop wordt de grauwgroene kleur op een geheel andere manier gevormd dan bij de man. Het groen,
dat we bij de pop zien is het zgn. kanariegroen van de borstbevedering van de grauwgroene kanarie. De
baarden van deze veervelden zijn niet van het structurele type, maar van het algemene type. In deze
baarden treedt de blauwstructuur niet op. Onder de microscoop zien we zuiver gele baarden en zwarte
haakjes. Deze combinatie van baard- en haakjeskleur geeft de grauwgroene totaalkleur.
Deze kleur wordt grauwer, naar mate de concentratie geel carotenoïde in de baarden zwakker wordt.
De stuitbevedering van de pop toont ons echter een geheel ander beeld. De baarden van de
stuitbevedering zijn wel van het structurele type, dus met de blauwstructuur. De baarden zijn grasgroen,
de haakjes zwart. Gecombineerd geeft dit de donker grasgroene stuitkleur.
Bij de mutatievorm van de pop zien we dat het structurele verschil van de baarden van de kop- en
vleugeldekbevedering en de baarden van de stuitbevedering haar konsekwenties heeft.
De stuitbevedering van de man is donker rood. De baarden van dit veerveld zijn aan de top van het
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algemeen type, die geleidelijk overgaat naar het structurele type aan de baardbasis.
De kleuromschrijving van zo'n enkele baard is als volgt:
De top van de baard, over een lengte van ongeveer 0.4 mm is geel, dan volgt een fel rode zone van
ongeveer 6 mm, daarna een smalle bronskleurige overgangszone naar de groene baardbasis. De haakjes
over de gehele lengte van de baard zijn zwart, maar tevens bevindt zich in de haakjes rood carotenoïde.
Dit wordt echter gemaskeerd door het zwarte eumelanine.
De combinatie rode baarden-zwarte haakjes geeft donkerrood als totaalkleur voor de onderrug- en
stuitbevedering. Deze stuitbevedering is een opmerkelijk verschil tussen man en pop.
Een ander dimorfismisch verschil tussen man en pop is de violet bevedering van de man aan de
binnenkant van de vleugels. Bij de pop zijn diezelfde veervelden grijs. Ook de borst- en bovenste gedeelte
van de buikkleur toont verschil, bij de man is deze diep geel en bij de pop aanzienlijk bleker geel.
Bij de mannen bezitten zowel de baarden als de haakjes geel carotenoïde in een sterke concentratie. De
baardpunten bevatten over een lengte van ongeveer 1 mm aan de top zwart eumelanine. Deze zwarte
baardtoppen veroorzaken de mooie zwarte golftekening op de borst en het bovenste gedeelte van de buik
van de man.
Bij de pop is de concentratie geel carotenoïde in de baarden aanzienlijk zwakker en bevatten de haakjes
maar over hun halve lengte geel carotenoïde. De toppen van de haakjes zijn kleurloos, wat de totaalkleur
ook al weer verzwakt. Ook in de toppen van de baarden van de poppen zien we eumelanine, maar deze
concentratie is zwakker dan bij de man, vandaar ook dat de golftekening bij de pop zwakker is dan bij de
man.
De mannelijke primaire slagpennen bezitten aan de buitenvlag de blauwstructuur. Deze is zodanig
gesitueerd, dat eigenlijk maar één kant van de baard de blauwstructuur toont en al die baardkanten naast
elkaar vormen de blauwe vlagrand.
Iets dergelijks is waarneembaar bij vele parkietensoorten.
VEDERSTRUCTUUR VAN DE VEELKLEURENPARKIET.
De bevedering van de veelkleurenparkiet is nagenoeg analoog aan de bevedering van de roodrugparkiet.
MUTATIES BIJ DE ROODRUGPARKIET.
DE ROODRUGPARKIET PASTEL.
Als eerste mutatie bij de roodrugparkiet is de partiële melanine reductie opgetreden, welke wij de pastel
noemen. De sterkte van de werking van deze factor is zeer variabel. Deze kan variëren van een reductie,
die het melanine tot ongeveer 30% reduceert, maar kan ook zwakker zijn, zo zwak zelfs, dat we
nauwelijks van een zichtbare melanine reductie kunnen spreken. Bij een zeer sterke reductie kunnen we
het opgebleekte groen nauwelijks van het geel onderscheiden, wat niet de bedoeling is. Deze lichte
pastellen werden in het verleden de gele roodruggen genoemd. Er is echter meer sprake van een
overgoten vogel.
Een ideale reductie is ongeveer 50%. Dit geeft de vogel iets
pastelachtigs met nog goed waarneembare kleurverschillen tussen groen en geel.
Deze melanine reductie tast de vorming van het carotenoïde niet aan.
De pastelvorm behoudt de diverse kleurnuances groen, want deze worden immers veroorzaakt door een
verschil in carotenoïde concentratie. De kleuren verbleken slechts.
Bij een te sterke reductiefactor zal de schubtekening nauwelijks zichtbaar zijn, wat niet de bedoeling is.
Ook het blauw aan de vleugelrand en het violet onder de vleugel wordt opgebleekt. Deze melanine
reductie reduceert ook het melanine, dat zich in de haakjes van de rode onderrug- en stuitbevedering bevindt. De haakjes worden grijs, de totaalkleur van de stuit wordt dan feller rood door het afzwakken van het
zwarte melanine in de haakjes.
Bij de roodrugparkiet pastel pop wordt de kleur hoofdzakelijk vuil geel. Des te sterker de reductiefactor zal
zijn, des te schoner het geel zal worden. Het gele carotenoïde in de baarden (dat al zwakker van concentratie is dan bij de man) blijft van gelijke kleur, maar het zwarte melanine uit de haakjes wordt gereduceerd
tot grijs.De combinatie gele baarden - grijze haakjes geeft een soort vuil geel. Het is echter niet de
bedoeling zuiver gele vogels te kweken en dat zal met de pastelreductiefactor ook nooit mogelijk zijn.
Zuiver gele vogels zijn de hierna te behandelen lutino's. Kweken we te schone poppen (dus met een te
sterke melaninereductie) dan zullen de mannen ook te bleek zijn. Omdat we ons houden aan een reductie
van ongeveer 50% om de mooie pastel mannen te kweken, zijn te bleke poppen voor die kweek niet geschikt.
De haakjes bevatten echter ook geel carotenoïde, dat door de aanwezigheid van het zwarte eumelanine
werd gemaskeerd. Nu het eumelanine in de haakjes gereduceerd is in aantal korrels, zal het gele
carotenoïde meer doorkomen. De haakjes zijn dan grijsachtig-geel van kleur. Gecombineerd met de bleek
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gele baarden, krijgen we dus de vuil gele kleur.
DE CAROTENOïDE MUTATIES.
DE ROODRUGPARKIET HEMELSBLAUW.
Een geheel aparte groep zijn de mutaties, die de carotenoïdevorming aantasten. Ook hier zien we weer
een grote variatie in de sterkte van de werking van deze factoren.
Deze kunnen variëren van een totale carotenoïde verdringing tot een partiële verdringing.
Bij een partiële carotenoïde verdringing ontstaat de eveneens in deze standaard omschreven
roodrugparkiet zeegroen.
Een totale carotenoïde verdringing geeft ons de roodrugparkiet blauw. Afgaande op het uiterlijk van de
vogel, zou de naam "de blauwe grijsrug" op zijn plaats zijn, want deze mutatie verhindert niet alleen de
vorming van het gele carotenoïde, maar ook de vorming van het rode carotenoïde. Al het gele carotenoïde
wordt dan uit de baarden verdrongen, deze worden dan hemelsblauw van kleur. De verstrooide blauwe
stralen passeren dan niet meer door het gele carotenoïde, maar passeren een kleurloze zone.
De verschillen in nuances groen komen dan te vervallen. We krijgen één nuance blauw op de kop, dat iets
in kleurdiepte kan variëren, afhangend van de melanine concentratie.
Het geel van de buik wordt wit, maar de schubtekening blijft zwart.
Bij de roodrugparkiet hemelsblauw pop zien we iets bijzonders. De kop-, nek- en vleugelbevedering wordt
niet blauw, maar lichtgrijs. Alleen de rug- en stuitbevedering wordt blauw. De verklaring van deze
lichtgrijze kleur is zeer eenvoudig.
Het kanariegroen van de pop wordt niet gevormd door de blauwstructuur, maar door de combinatie gele
baarden - zwarte haakjes. Door het wegvallen van het gele carotenoïde uit de baarden worden deze
kleurloos en dit gecombineerd met de zwarte haakjes, geeft grijs als totaalkleur.
De groene rug- en stuitkleur van de roodrugparkiet lichtgroen (wildvorm) pop wordt echter wel gevormd
door de blauwstructuur. Door het wegvallen van het gele carotenoïde uit de cortex worden deze
veervelden blauw.
Naast een totale verhindering van de carotenoïde vorming kennen we ook een partiële verhindering van
de carotenoïde vorming, zoals we zien bij bijv. de agapornis roseicollis zeegroen.
De blauwfactor kunnen we ook combineren met de melaninereductie factoren. Dan krijgen we de pastel
blauw en de albino.
In de standaard zal naast de lichtgroene (wildvorm) en de pastel lichtgroen, ook de zeegroene, de
hemelsblauwe en de pastel hemelsblauw beschreven worden.
ROODRUGPARKIET CINNAMON.
Een andere mutatie mogelijkheid is de zwakkere oxydatievorm van het zwarte eumelanine. Dit verandert
dan in zandkleurig eumelanine, de zgn. cinnamon. Deze mutatie kennen we tot op heden bij de
roodrugparkiet nog niet.
ROODRUGPARKIET LUTINO.
Bij een totale melaninereductie wordt geen melanine in de bevedering gevormd, maar er wordt ook geen
carotenoïde toegevoegd. Bij de man zullen we zien, dat de blauwe vleugelbochten wit zullen worden,
evenals de violet veertjes onder de vleugel.
Bij de kop zien we, dat het voorhoofd bleker geel zal zijn dan bijvoorbeeld de nekkleur. Op de diep gele
borst en buik, waar we een maximum concentratie van geel carotenoïde kristallen in de wildvorm
waarnemen, zal de lutino ook de volle warme gele kleur tonen, maar de zwarte schubtekening zal
verdwenen zijn.
De rug- en stuitbevedering zal fel oranjerood zijn, daar het zwarte melanine uit de haakjes verdrongen is
en de haakjes hun gemaskeerde carotenoïde kleur zullen tonen.
Nogmaals wil de T.C. er op wijzen, dat een lutino gelijk staat met de wildvorm, min het melanine. De
lutinomutatie voegt geen geel carotenoïde in de bevedering toe.
Gebruikt men voor de lutinokweek b.v. een lichtgroene man met een zwakke gele borst- en buikkleur, dan
is dit een teken, dat die vogel een zwakke carotenoïde concentratie bezit. Die vogel is niet geschikt voor
de lutinokweek, daar ze haar zwakke carotenoïde concentratie zal doorvererven.
DE VERERVING VAN DE ROODRUGPARKIET.
De pastelfactor vererft geslachtsgebonden. Hieronder volgen de vijf mogelijke paringen, die we met de
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pastelfactor en de wildfactor kunnen verrichten.
1e.
2e.
3e.
4e.

Pastel x pastel = 100%
Pastel x wildvorm = mannen wildvorm/pastel en poppen pastel.
Wildvorm x pastel = mannen wildvorm/pastel en poppen wildvorm.
Wildvorm/pastel x pastel = mannen 25% pastel, 25% wildvorm/pastel; poppen 25% wildvorm en
25% pastel.
5e. Wildvorm/pastel x wildvorm = mannen 25% wildvorm en 25% wildvorm/pastel; poppen 25% wildvorm
en 25% pastel.
Het symbool voor de pastelfactor is p. De formules zijn dus:
man: Xp//Xp pop: Xp//Y.
(wildvorm Xp+//Xp+ en Xp+//Y).
Het is waarschijnlijk dat ook de inofactor geslachtsgebonden vererft. Indien dat zo is, zullen de paringen
van ino x wildvorm geheel gelijk zijn aan de paringen van pastel x wildvorm.
Hoe de betrekkingen tussen de ino-factor en de pastel-factor zullen zijn, kunnen we nog niet voorzien. De
mogelijkheden zijn:
a. de ino- en de pastelfactor vormen een multripele allelomorfe in de geslachtschromosomen.
b. de ino- en de pastel-factor hebben ieder een eigen lokatie in het X-chromosoom. Ze zijn dus
gekoppeld.
De praktische kweek zal op den duur moeten uitwijzen hoe de betrekkingen tussen deze factoren zijn.
De blauwfactor zal, geheel analoog met andere vogelsoorten waar deze factor al is opgetreden,
autosomaal vererven. Deze factor bevindt zich dus niet in het geslachtschromosoom en is recessief t.o.v.
haar wildallele.
De paringen zijn als volgt:
1e. Hemelsblauw x hemelsblauw = 100% hemelsblauw.
2e. Lichtgroen x hemelsblauw = 100% lichtgroen/hemelsblauw.
3e. Lichtgroen/hemelsblauw x lichtgroen/hemelsblauw = 25% lichtgroen, 50% lichtgroen/hemelsblauw en
25% hemelsblauw.
4e. Lichtgroen/hemelsblauw x hemelsblauw = 50% lichtgroen/hemelsblauw en 50% hemelsblauw.
5e. Lichtgroen/hemelsblauw x lichtgroen = 50% lichtgroen en 50% lichtgroen/hemelsblauw.
Pastel hemelsblauw kweken we als volgt:
1e jaar: pastel lichtgroen x hemelsblauw = mannen: lichtgroen/pastel/hemelsblauw.
poppen: pastel lichtgroen/hemelsblauw.
2e jaar: Paring broer x zus. Uit deze paring kweken we:
Mannen
Poppen
1/16 lichtgroen/pastel
1/16 lichtgroen.
1/16 pastel lichtgroen
1/16 pastel lichtgroen
1/8 lichtgroen/pastel/h.blauw
1/8 lichtgroen/hemelsblauw
1/8 pastel lichtgroen/hemelsblauw
1/8 pastel lichtgroen/hemelsblauw
1/16 hemelsblauw/pastel
1/16 hemelsblauw
1/16 pastel hemelsblauw
1/16 pastel hemelsblauw.
Albino's kweken we op gelijke wijze.
1e jaar: Lutino x hemelsblauw =
mannen: lichtgroen/ino/hemelsblauw.
poppen: lutino/hemelsblauw.
2e jaar: Paring broer x zus, uit deze paring krijgen we:
Mannen
Poppen
1/16 lichtgroen/lutino
1/16 lichtgroen.
1/16 lutino
1/16 lutino
1/8 lichtgroen/ino/hemelsblauw
1/8 lichtgroen/hemelsblauw
1/8 lutino/hemelsblauw
1/8 lutino/hemelsblauw
1/16 hemelsblauw/ino
1/16 hemelsblauw
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1/16 albino

1/16 albino.

Naast de geslachtsgebonden pastelfactor bestaat ook de mogelijkheid, dat er een melaninereductiefactor
zal optreden, die niet geslachtsgebonden vererft, maar autosomaal.
Deze veronderstelling baseren we op het feit, dat ook bij de agaporniden en de grasparkieten autosomaal
verervende melaninereductiefactoren zijn opgetreden.
De zeegroene mutant vererft ook autosomaal recessief t.o.v. de wildallele.
Voorzover nu bekend vererft de mutant bont autosomaal recessief t.o.v. de wildallele.
FYSIEKE STANDAARD VOOR DE ROODRUG- EN VEELKLEURENPARKIET.
Formaat:
De lengte van de roodrugparkiet is ongeveer 26 cm en van de veelkleurenparkiet ongeveer 27 cm. De staart is bepalend voor ongeveer de halve lengte van de vogel.
Model:
De nek is vrij kort en breed. De ruglijn moet van de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn
vormen. De borst is van voren gezien tamelijk breed. De vleugels moeten strak tegen de romp gedragen
worden, zodat van voren gezien geen ruimte zichtbaar is tussen de vleugels en de romp.
Van opzij gezien moet de borst een strakke, gebogen lijn vormen. Vanaf de aars tot de punt van de staart
moet in het verlengde van deze gebogen lijn, de lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet de indruk wekken uitgezakt te zijn.
De nagenoeg rechte ruglijn, de strakke gebogen lijn van de borst en het onderlijf met in het verlengde de
tamelijk lange staart, geven de vogel een wigvorm.
Het type moet aangepast zijn aan het formaat. Het model van de veelkleurenparkiet is iets slanker dan dat
van de roodrugparkiet.
Houding:
De roodrugparkiet moet onder een hoek van ongeveer 50° met het horizontaal stevig op zijn poten staan,
terwijl de veelkleurenparkiet iets rechter op is gericht en wel onder een hoek van ongeveer 70°. Het onderlichaam moet daarbij los van de zitstok blijven. Angstige of zieke vogels tonen geen houding.
De vleugels moeten strak langs het lichaam worden gedragen. De vleugelpunten horen elkaar te raken net
boven de bovenstaartdekveren.
De pop mag onder een iets kleinere hoek op de stok zitten.
Conditie:
Een goede conditie is een eerste vereiste. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben
en zonder verminkingen of andere gebreken zijn. Het oog is helder en levendig. De aarsbevedering is rein
en gaaf. Wanneer een vogel niet in een goede conditie verkeert, mag hij nooit voor een hoge waardering
in aanmerking komen.
Kop:
De kop moet qua grootte en breedte passen bij het postuur. De schedellijn is bij de man gelijkmatig en
moet vloeiend verlopen tot in de nek. De pop mag een iets afgeplatte schedel hebben. Van voren gezien
moet de kop een goede breedte bezitten.
Nagenoeg in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden van de kop een nagenoeg rond oog.
Het ooglid is vrij smal en onbevederd.
Poten:
Het loopbeen moet recht en stevig zijn, zonder bevedering en zonder verruwing. De tenen, aan elke poot
vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren gericht zijn, krommen zich stevig om de zitstok. De tenen moeten gaaf zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. Elke teen is voorzien van een vrij
korte, gebogen nagel, welke eenkleurig dient te zijn.
Snavel:
De snavel is vrij klein t.o.v. de kop. Bij de snavelinplant van de bovensnavel bevinden zich de neusdoppen
van washuid. De bovensnavel is sterk gekromd en naar onderen gericht. De bovensnavel is duidelijk langer dan de ondersnavel. De punt van de bovensnavel steekt ongeveer 4 mm over de ondersnavel.
De ondersnavel moet goed sluiten in de bovensnavel. Hierdoor is de ondersnavel nauwelijks zichtbaar.
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Bevedering:
De bevedering dient compleet en glanzend te zijn en strak gedragen te worden. Van de handpennen moeten er zeven zichtbaar zijn. Van de staartpennen hebben de twee buitenste pennen ongeveer 1/3 van de
lengte van de staart. De staartpennen worden naar binnen toe trapsgewijs langer. De twee middelste staartpennen zijn de langste en steken variërend van minimaal tot ongeveer 1 cm over de één na langste
pennen.

KLEURSTANDAARD ROODRUGPARKIET.
ROODRUGPARKIET LICHTGROEN (Man).
Kop en masker:
Voorhoofd blauwgroen, op de bovenschedel overgaand in briljant grasgroen. Wangen blauwgroen,
overgaand in het briljant grasgroen van de nek. Bef grasgroen, overgaand in de iets blekere grasgroene
halskleur.
Vleugels:
Vleugeldek donker blauwgroen, iets gehamerd. Duimveertjes kobaltblauw. De middelste
vleugeldekveertjes, ter hoogte van de duimveertjes, zijn over een oppervlakte van ongeveer 1 x 2 cm geel.
Aan de vleugelbocht bevindt zich een smalle hemelsblauwe rand, die overgaat in diep ultramarijn. De
binnenkant van de vleugelbocht is violet. Grote vleugelpennen donkergrijs met een blauwe buitenvlag.
Lichaam:
Iets onder de lijn, die loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht, bevindt zich de kleurscheiding tussen de
lichtgroene hals/kropstreek en de diep gele buikkleur. Op de diepgele buik- en lendenkleur, bevindt zich
een fijne regelmatige zwarte golftekening. Deze mag iets doorlopen in de bleekgroene halskleur.
Mantel grijsgroen, iets gehamerd. Op een lijn ter hoogte van de schouders gaat de grijsgroene mantelkleur
over in de briljant grasgroene nekkleur.
Onderrug en stuit donkerrood.
Anaalstreek wit met een gele waas overgoten.
Staart:
Bovenstaartdekveren lichtgroen, vanaf de donkerrode stuit overgaand in briljant grasgroen.
Onderstaartdekveren bleekgeel. Van boven gezien is de staart grijsgroen met een blauwe buitenrand en
een zwarte punt. Van onder gezien is de staart lichtgrijs met een zwarte punt.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Donker vleeskleurig, nagels donkergrijs.
Snavel:
Donkergrijs.
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ROODRUGPARKIET LICHTGROEN (Pop).
Kop en masker:
Bovenschedel, achterkop en nek grauwgroen, voorhoofd en wangen iets lichter grauwgroen.
Bef en hals vuil geel met op de hals een fijne regelmatige zwarte golftekening.
Vleugels:
Vleugeldek grauwgroen, iets gehamerd. Duimveertjes licht blauwgroen, vleugelranden iets lichter grauwgroen dan het vleugeldek. Grote vleugelpennen donkergrijs met een blauwgroene buitenvlag.
Lichaam:
Iets onder de lijn, welke loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht, bevindt zich de kleurscheiding tussen
de vuilgele hals/kropstreek en de flets gele buikkleur. Op de flets groengele buik- en lendenkleur, bevindt
zich een fijne regelmatige donker grijze golftekening. Deze tekening mag iets doorlopen in de vuil gele halskleur.
De mantel is grauwgroen. De scheiding mantel - achternek is nauwelijks waarneembaar.
De onderrug en stuit zijn donkergroen.
De anaalstreek is wit, met een blauwgroene waas overgoten.
Staart:
Bovenstaartdekveren groen, onderstaartdekveren wit met een blauwgroene waas overgoten.
Van boven gezien is de staart grijsgroen met een blauwe buitenrand en een zwarte punt. Van onder
gezien is de staart lichtgrijs met een zwarte punt.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Donker vleeskleurig, nagels donkergrijs.
Snavel:
Donkergrijs.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Zowel bij de man als bij de pop is een vrij veel voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte
tekening op de vleugels.
Dit dient in de rubriek kleur te worden gestraft.
Tevens dient sterk gelet te worden op het model en het formaat.
Vaak zien we exemplaren die (veel) te smal van model zijn, waarbij ook het formaat te wensen over laat.
Verder dient scherp gelet te worden op het aanwezig zijn van de zwarte golftekening in de borst bij de man
en op de grijze golftekening in de borst bij de pop, welke een regelmatig verloop dient te hebben.
De onderrug- en stuitkleur van de man dient egaal donkerrood te zijn. Eventueel zich hierin bevindende
groene of gele vlekken dienen te worden gestraft bij tekening.
De onderrug- en stuitkleur van de pop mag geen rood vertonen. Dit dient dan gestraft te worden bij kleur.
ROODRUGPARKIET PASTEL LICHTGROEN (Man).
Kop en masker:
Voorhoofd bleek blauwgroen, overgaand op de bovenschedel in bleek grasgroen. Wangen bleek blauwgroen, overgaand in de bleek grasgroene nek. Bef bleek grasgroen, overgaand in de geelgroene hals. Deze toont een nauwelijks merkbare fijne regelmatige lichtgrijze golftekening.
Vleugels:
Vleugeldek bleek blauwgroen, iets gehamerd. Duimveertjes hemelsblauw. De middelste vleugeldekveertjes, ter hoogte van de duimveertjes zijn over een oppervlakte van ongeveer 1 x 2 cm geel. Aan de vleugelbocht bevindt zich een smalle bleek hemelsblauwe rand, die overgaat in bleek ultramarijn.De binnenkant van de vleugelbocht is bleek violet. Grote vleugelpennen grijs met een bleek ultramarijne buitenvlag.
Lichaam:
Iets onder de lijn, die loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht, bevindt zich de kleurscheiding tussen de
geelgroene hals/kropstreek en de diep gele buikkleur. Op de diepgele buik- en lendenkleur, bevindt zich
een fijne regelmatige grijze golftekening. Deze mag iets doorlopen in de geelgroene hals. De mantel is
bleek grijsgroen, iets gehamerd.Op een lijn, ter hoogte van de schouders gaat de lichtgrijsgroene mantelkleur over in het bleek grasgroen van de achternek. Onderrug en stuit helder rood.
Anaalstreek wit, geel overgoten.
Staart:
Bovenstaartdekveren lichtgroen, vanaf de helder rode stuit overgaand in bleekgrasgroen. Onderstaartdek10

veren vuil wit.
Van boven gezien is de staart bleek grijsgroen met een lichtblauwe buitenrand en een grijze punt. Van onder gezien is de staart lichtgrijs, met een grijze punt.
Ogen:
Bruin.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
Snavel:
Lichtgrijs.
ROODRUGPARKIET PASTEL LICHTGROEN (Pop).
Kop en masker:
Bovenschedel, achterkop en nek vuil geel, voorhoofd en wangen iets lichter vuil geel. Op de gele hals
moet zich een fijne, regelmatige grijze golftekening bevinden,
Vleugels:
Vleugeldek grauwgeel, iets gehamerd. Duimveertjes bleek blauwgroen. Vleugelrand bleek geel. Grote vleugelpennen grijs, buitenvlag bleek blauwgroen.
Lichaam:
De kleurscheiding hals/kropstreek - buik is nauwelijks waarneembaar. Op de bleek gele buik- en lendenkleur is nog een fijne regelmatige grijze golftekening waarneembaar. De mantel is grauw geel, terwijl de scheiding mantel - achternek nauwelijks waarneembaar is.
Onderrug en stuit bleekgroen tot groen overgoten.
Anaalstreek vuil wit.
Staart:
De bovenstaartdekveren van bleekgroen overgaand in vuil geel. Onderstaartdekveren wit. Bovenste grote
staartveren vuil geel.
Van boven gezien is de staart lichtgrijsgroen met een grijze punt. Van onder gezien is de staart lichtgrijs
met een grijze punt.
Ogen:
Bruin.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
Snavel:
Lichtgrijs.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Zie de aanwijzingen bij de roodrugparkiet lichtgroen.
ROODRUGPARKIET ZEEGROEN (Man).
Kop en masker:
Voorhoofd zeegroen, op de bovenschedel overgaand in briljant zeegroen. Wangen zeegroen, overgaand
in briljant zeegroen van de nek. Bef zeegroen, overgaand in zeegroen met een grijze waas, in de halskleur.
Vleugels:
Vleugeldek donkerzeegroen, iets gehamerd. Duimveertjes blauw. De middelste vleugeldekveertjes ter
hoogte van de duimveertjes, zijn over een oppervlakte van ongeveer 1 x 2 cm vuil wit. Aan de
vleugelbocht bevindt zich een smalle hemelsblauwe rand, die overgaat in diep ultramarijn. De binnenkant
van vleugelbocht is violet. Grote vleugelpennen donkergrijs met een blauwe buitenvlag.
Lichaam:
Iets onder de lijn, die loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht bevindt zich de kleurscheiding tussen de
zeegroene hals/kropstreek en een flets geelcreme buikkleur. Op de flets geel crème buik- en lendenkleur,
bevindt zich een fijne regelmatige zwarte golftekening. Deze mag iets doorlopen in de zeegroene halskleur. Mantel zeegroen, grijs overgoten, iets gehamerd. Op een lijn ter hoogte van de schouders gaat de
zeegroene grijs overgoten mantelkleur over in de briljant zeegroene nekkleur.
Onderrug en stuit oranje.
Anaalstreek vuil wit.
Staart:
Bovenstaartdekveren licht zeegroen, vanaf de oranje stuit overgaand in briljant zeegroen. Onderstaartdekveren vuil wit. Van boven gezien is de staart zeegroen met een blauwe buitenrand en een zwarte punt.
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Van onder gezien is de staart lichtgrijs met een zwarte punt.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Donker vleeskleurig, iets donkerder dan bij de lichtgroene (wildvorm). Nagels donkergrijs.
Snavel:
Diep donkergrijs.
ROODRUGPARKIET ZEEGROEN (Pop).
Kop en masker:
Bovenschedel nek en achterkop zeegroen, voorhoofd en wangen zeegroen met een grijze waas overgoten. Bef en hals zeegroen, met op de hals een fijne regelmatige zwarte (donkergrijze) golftekening.
Vleugels:
Vleugeldek zeegroen, iets gehamerd. Duimveertjes blauw, vleugelranden iets lichter blauw.grijs overgoten. Grote vleugelpennen donkergrijs met een blauwe buitenvlag.
Lichaam:
Iets onder de lijn, welke loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht, bevindt zich een kleurscheiding tussen
de zeegroene hals/kropstreek en de grijze buikkleur. Op de grijze buik- en lendenkleur, bevindt zich een
zwarte (donkergrijze) golftekening. Deze tekening mag iets doorlopen in de halskleur. Mantel zeegroen,
iets grijs overgoten. De scheiding mantel en achternek is nauwelijks waarneembaar. Onderrug en stuit
donkerzeegroen.
De anaalstreek is wit met een blauwgrijze waas overgoten.
Staart:
Bovenstaartdekveren zeegroen. Onderstaartdekveren wit met een blauwgrijze waas overgoten. Van boven
gezien is de staart zeegroen tot donkerzeegroen met een blauwe buitenrand en een zwarte punt. Van
onder gezien is de staart lichtgrijs tot lichtzeegroen met een zwarte punt.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Donkervleeskleurig, nagels (diep)donkergrijs.
Snavel:
Diep donkergrijs.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Zie hiervoor de aanwijzingen bij de roodrugparkiet lichtgroen. (wildvorm).
ROODRUGPARKIET HEMELSBLAUW (Man).
Kop en masker:
Voorhoofd, bovenschedel, wangen en achternek violetachtig hemelsblauw. Bef en hals iets bleker hemelsblauw.
Vleugels:
Vleugeldek donker hemelsblauw, iets gehamerd. Duimveertjes blauw. De middelste vleugeldekveertjes,
ter hoogte van de duimveertjes, zijn over een oppervlakte van ongeveer 1 x 2 cm wit. Aan de vleugelbochten bevindt zich een smalle hemelsblauwe rand, die overgaat langs de vleugelrand in diep ultramarijn. Aan
de binnenkant is de vleugelbocht violet. De grote vleugelpennen grijs, buitenvlag ultramarijn.
Lichaam:
Iets onder de lijn, die loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht bevindt zich de kleurscheiding tussen de
hemelsblauwe hals/kropstreek en de witte buikkleur. Op de witte buik-en lendenkleur, bevindt zich een fijne, regelmatige zwarte golftekening. Deze mag iets doorlopen in de hemelsblauwe halskleur. De mantel is
grijzig hemelsblauw.
Onderrug en stuit grijs.
Anaalstreek wit.
Staart:
Bovenstaartdekveren hemelsblauw, onderstaartdekveren bleek hemelsblauw.
Van boven gezien is de staart donker hemelsblauw met een blauwe buitenrand en een zwarte punt. Van
onder gezien is de staart lichtgrijs met een zwarte punt.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Donker vleeskleurig, nagels donkergrijs.
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Snavel:
Donkergrijs.
ROODRUGPARKIET HEMELSBLAUW (Pop).
Kop en masker:
Voorhoofd donkergrijs, boven- en achterschedel, nek, bef en wangen lichtgrijs.
Vleugels:
Vleugeldek grijs, iets gehamerd. Duimveertjes blauw. Vanaf de vleugelbocht is de vleugelrand iets lichter
grijs dan de vleugels. Grote vleugelpennen grijs, buitenvlag hemelsblauw.
Lichaam:
Iets onder de lijn, die loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht bevindt zich de kleurscheiding tussen de
lichtgrijze hals en de witte buik. Op de witte buik- en lendenkleur bevindt zich een fijne, regelmatige zwarte
golftekening. Deze golftekening mag iets doorlopen in de lichtgrijze halskleur.De mantel is grijs, licht
gehamerd.
Onderrug en stuit donker hemelsblauw.
Anaalstreek wit.
Staart:
Bovenstaartdekveren grijs, onderstaartdekveren lichtgrijs tot wit.
Van boven gezien is de staart grijsblauw met een blauwe buitenrand en een zwarte punt. Van onder
gezien is de staart bleek grijsblauw met een zwarte punt.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Donker vleeskleurig, nagels donkergrijs.
Snavel:
Donkergrijs.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Het gehamerd zijn op de vleugels mag niet die vormen aannemen, dat er sprake is van een storende
onregelmatige zwarte tekening. Dit is een fout, welke bij tekening gestraft moet worden.
De donker hemelsblauwe stuitkleur bij de pop mag geen grijze kleur vertonen. Dit dient eveneens gestraft
te worden bij kleur.
ROODRUGPARKIET PASTEL HEMELSBLAUW (Man).
Kop en masker:
Egaal bleek grijsachtig hemelsblauw. Bef en hals iets bleker van kleur.
Vleugels:
Vleugeldek bleek grijsachtig blauw, licht gehamerd. Duimveertjes lichtblauw. De middelste
vleugeldekveertjes, ter hoogte van de duimveertjes, zijn over een oppervlakte van ongeveer 1 x 2 cm wit.
Aan de vleugelbocht bevindt zich een smalle bleekblauwe rand, die zich verder als ultramarijn langs de vleugelrand voortzet. Aan de binnenkant is de vleugelbocht bleek violet. Grote vleugelpennen lichtgrijs, buitenvlag bleek ultramarijn.
Lichaam:
Iets onder de lijn, die loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht, bevindt zich de scheiding tussen de bleek
grijsblauwe hals en de witte buik. Op de witte buik- en lendenkleur bevindt zich een fijne, regelmatige
grijze golftekening. Deze mag iets doorlopen in de halskleur, maar zal nauwelijks waarneembaar zijn. De
mantel is van een gelijke kleurnuance als het vleugeldek.
Onderrug en stuit lichtgrijs.
Anaalstreek wit.
Staart:
Bovenstaartdekveren lichtgrijs, overgaand in bleek grijsachtig blauw, onderstaartdekveren vuil wit.
Van boven gezien is de staart bleek hemelsblauw met een blauwe buitenrand en een zwarte punt.
Van onder gezien is de staart vuil wit met een zwarte punt.
Ogen:
Bruin.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
Snavel:
Lichtgrijs.
13

ROODRUGPARKIET PASTEL HEMELSBLAUW (Pop).
Als de pop hemelsblauw, maar met een aanmerkelijk lichtere grijze kleur. De golftekening op de witte buik
is zeer vaag. De onderrug en stuit bleek hemelsblauw.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Zie hiervoor de aanwijzingen bij de roodrugparkiet hemelsblauw.
ROODRUGPARKIET BONT (Man).
Ook bij de roodrugparkiet kennen we de bonte mutant.
Bij de keuring ligt de nadruk op een bontpercentage tussen de 40 en 60%, terwijl het streven gericht dient
te zijn op symmetrisch getekende vogels (Vogels met enkele bonte veertjes zullen niet als bont worden
gekeurd).
De aaneengesloten kleurvelden moeten egaal van kleur zijn en de ongepigmenteerde velden in de
blauwserie zo wit en in de groenserie zo geel mogelijk.
De bonten worden niet gevraagd in die mutaties, die een reductie van melanine tot gevolg hebben. Dus
niet in de pastel.
Bij de roodrugparkiet lichtgroen bont lijken de donkere kleurvelden meer olijfgroen.
Het rood van de stuitkleur zal beperkt moeten blijven tot de onderrug en stuit.
Voorlopig zal het moeilijk zijn om ook in de stuit bont te verlangen, zodat hier de eerst komende tijd soepel
mee omgegaan dient te worden.
Opvallend is echter dat bij de tot op heden bekende bonte roodrugparkieten het rood in de onderrug en
stuit geheel verdwenen is.
ROODRUGPARKIET BONT (Pop).
Gelijk als de hierboven omschreven man, met uitzondering van de stuitkleur. Hierin mag geen rood
vertoond worden.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Naast die van de roodrugparkiet lichtgroen dient tevens scherp gelet te worden op de symmetrie van de
tekening en het juiste bontpercentage.
Bij de bonte mutant dient bij de keuring rekening gehouden te worden met het gegeven, dat bij de tot op
heden bekende bonte mutanten het rood in de onderrug en stuit geheel verdwenen is. Wel dient op het
keurbriefje vermeld te worden, dat het ideaalbeeld de bonte mutant met een rode stuit is.
Kakelbonte vogels dienen te worden gestraft bij kleur en tekening, evenals vogels die slechts een enkel
bont veertje vertonen.
Laatstgenoemden dienen te worden gekeurd onder de benaming van hun lichaamskleur en niet als bont.
ROODRUG PARKIET LUTINO (Man).
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen bleek geel. Bovenschedel, nek en bef diep geel.
Vleugels:
Vleugeldek bleek geel. Duimveertjes wit.De middelste vleugeldekveertjes, ter hoogte van de duimveertjes,
zijn over een oppervlakte van ongeveer 1 x 2 cm wat dieper geel. Aan de vleugelbochten en de vleugelrand bevindt zich een smalle witte rand.Grote vleugelpennen of zo geel mogelijk, of zo wit mogelijk. Buitenvlag wit.
Lichaam:
Borst en buik diep geel, zonder golftekening. Mantel bleek geel.
Onderrug en stuit helder oranje-rood.
Anaalstreek wit met een gele waas overgoten.
Staart:
Bovenstaartdekveren bleek geel, onderstaartdekveren bleekgeel tot wit.
Van boven gezien is de staart of bleekgeel met een witte buitenrand en een witte punt of geheel of
nagenoeg geheel wit. Van onder gezien is de staart bleekgeel tot wit, met een witte punt.
Ogen:
Rood.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
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Snavel:
Hoornkleurig.
ROODRUG PARKIET LUTINO (Pop).
Kop en masker:
Bleek geel.
Vleugels:
Bleek geel. De vleugelrand is iets bleker geel dan het vleugeldek. De grote vleugelveren of zo geel of zo
wit mogelijk. Buitenvlag wit.
Lichaam:
Als bij de man, maar het geel is iets bleker. Onderrug en stuit diep geel.
Staart:
Als bij de man.
Ogen:
Rood.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
Snavel:
Hoornkleurig.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Gestreefd moet worden naar een egale gele vogel. Tekening in zowel de vleugels als de borst en hals, is
een duidelijke kleurfout.
De pop mag op de stuit onder geen beding rood vertonen. Ook dit is een kleurfout.
Verder dient gestreefd te worden naar grote vleugelpennen, welke of geel of wit van kleur zijn en dan zo
diep mogelijk.
Lichtgele of witte, met een gele waas overgoten grote vleugelpennen zijn fout.
ROODRUGPARKIET ZEEGROEN-INO (Man en pop).
Als de lutino, met een crème kleurige lichaamskleur en dan dient de onderrug en de stuit bij de man
oranje-achtig te zijn.
ROODRUGPARKIET ALBINO (Man en pop).
Kop en masker:
Geheel wit.
Vleugels:
Geheel wit, zonder tekening en blauwe of groene aanslag.
Lichaam:
Geheel wit, zonder tekening en blauwe of groene aanslag.
Staart:
Geheel wit.
Ogen:
Rood.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
Snavel:
Vuilwit.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
De albino roodrugparkieten moeten smetteloos wit zijn, zonder enige vorm van aanslag of onreinheid.
Er dient speciaal gelet te worden dat er zich geen tekening en blauwe of groene aanslag op de witte kleur
bevindt.
VEELKLEURENPARKIET WILDVORM (Man).
Kop en masker:
Voorhoofd geel, scherp gescheiden van de groene bovenschedel. De gele voorhoofdsband strekt zich uit
boven de snavelinzet en loopt van oog tot oog, ter breedte van ongeveer 1 cm. Achterschedel en nek
blauwgroen. De kleurscheiding blauwgroen met de grasgroene veervelden van de zijkanten van de hals
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loopt vanaf de gele
voorhoofdsband, onder langs het oog naar de mantel. Bef grasgroen, kapje op de achterschedel donker
rood.
Vleugels:
Mediale vleugeldekveren bleek kobaltblauw, Schoudervlek van egaal diep geel tot egaal oranje, scherp
gescheiden van het bleek kobalt vleugeldek. Vleugelrand diep blauw. Grote vleugelpennen bruinachtig
zwart met een diep ultramarijne buitenvlag.
Lichaam:
Hals, borst en bovenbuik grasgroen, onderbuik en dijen helderrood.
De kleurscheiding grasgroen - helderrood op de buik is hartvormig, met de groene punt uitlopend tussen
de poten.
De kleur moet egaal zijn en de kleurscheiding scherp.
Mantel blauw groen. Stuit donkergroen, met twee horizontaal lopende banden, de bovenste lichtgroen en
de onderste rood.
Staart:
Bovenstaartdekveren blauw-groen met een rode vlek, onderstaartdekveren geel.
Van boven gezien is de staart blauwgroen met een blauwe buitenrand en een zwarte punt. Van onder
gezien is de staart bleekblauw tot wit met een zwarte punt.
Ogen:
Bruin met een zwarte pupil.
Poten:
Grijs, nagels zwart.
Snavel:
Grijs, uitlopend in een donkergrijze punt.
VEELKLEURENPARKIET WILDVORM (Pop).
Kop en masker:
Schedel, achternek, wangen en bef donker grijsgroen. Voorhoofdsband dof oranje-geel. Op de
bovenschedel bevindt zich een roodbruin kapje.
Vleugels:
Het gehele bovendek donker grijsgroen. De schoudervlek, die kleiner is dan bij de man, egaal donkerrood.
Duimveertjes blauwgroen. Vleugelrand iets lichter grijsgroen dan het bovendek. Grote vleugelpennen
donkergrijs met een blauwgroene buitenvlag.
Lichaam:
Iets onder een lijn, lopend van vleugelbocht naar vleugelbocht, bevindt zich de kleurscheiding tussen de
donker grijsgroene bovenborst en de bleek groene onderborst en buik. Op de borst bevindt zich een fijne
regelmatige zwarte schubtekening. Deze moet aanwezig zijn. Mantel donker grijsgroen. Rug en stuit
grijsgroen met op de stuit een vage groene en rode dwarsband.
Staart:
Bovenstaartdekveren grijsgroen, onderstaartdekveren geelgroen. Van boven gezien is de staart
grijsgroen, overgaand in blauw aan het eind. Van onder gezien is de staart bleek blauw met een lichtere
buitenvlag.
Ogen:
Bruin met een zwarte pupil.
Poten:
Grijs, nagels zwart.
Snavel:
Grijs, uitlopend in een donkere punt.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
De veelkleurenparkiet is over het algemeen iets slanker dan de roodrugparkiet. De jonge vogels zijn doffer
van kleur dan de volwassen vogels. Jonge mannen tonen alreeds rood op de buik.
De kleur van het lichaam moet egaal zijn en de kleurscheidingen, vooral in de buik, scherp.
De fijne schubtekening op de borst bij de pop moet aanwezig zijn. Zij mag geen rode veertjes op de buik
tonen.
De vleugelvlek moet egaal van kleur zijn.
Zowel bij de man als bij de pop dient de stuit twee horizontale banden te tonen. De bovenste is lichtgroen
en de onderste rood. Bij de man fel gekleurd en bij de pop vaag.
De
veelkleurenparkiet
bezit
geen
verlengde
middelste
staartveren.
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CHRYOPTERYGIUS SOORTEN.
De volgende drie soorten, die behandeld worden, zijn nauwer aan elkaar verwant, dan aan respectievelijk
de Roodrug- en de Veelkleurenparkiet. Het zijn de Hooded-, de Goudschouder- en de Paradijsparkiet.
Pogingen om bastaarden te kweken tussen respectievelijk de veelkleurenparkiet en de hoodedparkiet; de
hoodedparkiet x goudschouderparkiet zijn reeds meerdere malen in de literatuur vermeld.
Tevens is het bekend, dat diverse kwekers in ons land dergelijke paringen ook trachten uit te voeren met
de bedoeling daaruit bastaarden te kweken, die geheel afwijken van hun ouders en om het uiterlijk van de
zeldzame paradijsparkiet te benaderen. Van deze laatste wordt beweerd, dat zij uitgestorven is. Anderen
beweren, dat de paradijsparkiet een in de vrije natuur voorkomende bastaard is van de hoodedparkiet x
veelkleurenparkiet. In het boek van Dr. Groen staat een kleurplaat van bastaarden goudschouderparkiet x
veelkleurenparkiet, die volgens de beschrijving het uiterlijk van de paradijsparkiet nog meer benaderen.
De gedachtengang is, dat via kruisingen van de hooded- goudschouder- en veelkleurenparkiet nieuwe
soorten gecreëerd zouden kunnen worden.
HOODEDPARKIET WILDVORM (Man) (Psephotus chryopterygius dissimilis).
Kop en masker:
Voorhoofd, boven- en achterschedel zwart. Kin, hals en zijkanten van de kop blauwgroen. De
scheidingslijn blauw-groen met de zwarte kop loopt vanaf de inzet van de ondersnavel onder de ogen naar
de oorstreek. Deze kleurscheiding moet scherp zijn.
Vleugels:
Mediale vleugeldekveren bruingroen. Buitenste vleugeldekveren goudgeel. Grote vleugelpennen
grijsblauw met een lichtere buitenvlag.
Lichaam:
Borst, buik en flanken licht blauwgroen. Rug en stuit lichtblauw. Achternek zwart, overgaand in de
bruingroene mantel.
Staart:
Bovenstaartdekveren lichtgroen-blauw, onderstaartdekveren rood, wit omzoomd. Middelste staartpennen
olijfgroen, buitenste staartpennen blauwgroen. Staartpunt zwart.
Ogen:
Donkerbruin met een zwarte pupil.
Poten:
Grijs, nagels zwart.
Snavel:
Grijs.
Formaat:
ongeveer 27 cm. (Slank type).
HOODEDPARKIET WILDVORM (Pop).
Kop en masker:
Voorhoofd, bovenschedel en zijkanten van de kop bleek grijsachtig groen, overgaand in de overwegend
lichtgroene mantel.
Vleugels:
Bovendek overwegend lichtgroen met een vage hamertekening. Grote vleugelpennen grijsachtig met een
lichte grijsgroene buitenvlag.
Lichaam:
Borst lichtgroen met wat blauw overgoten, buik en flanken lichtblauw. Rug en stuit helder groen.
Anaalstreek diep rose. Mantel lichtgroen, iets gehamerd.
Staart:
Bovenstaartdekveren helder groen, onderstaartdekveren rose, wit omzoomd. Middelste staartpennen
bruingroen, buitenste staartpennen blauwgroen. Staartpunt zwart.
Ogen:
Donkerbruin met een zwarte pupil.
Poten:
Grijs, nagels zwart.
Snavel:
Grijs.
Formaat:
Ongeveer 27 cm. (Slank type).
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
De keuring van de Hoodedparkiet moet gezien worden als een conditiekeuring. Met deze vogels wordt
slechts weinig gekweekt. Het type van de vogel is vrij slank.
Bij de man dient vooral gelet te worden op de kleurscheiding van de blauwgroene zijkanten van de kop
met de zwarte kop. Deze dient scherp afgetekend te zijn.
Verder dient speciaal gelet te worden op de egale kleuren en de juiste scherpe afscheiding van de
tekeningspatronen.
GOUDSCHOUDERPARKIET WILDVORM (Man) (Psephotus chrysopterygius chrysopterygius).
Kop en masker:
De voorhoofdsband, welke zich tot achter het oog uitstrekt, bleek geel. De teugel en de oogstreek bleek
groenachtig blauw. Bovenkop en nek diep zwart, in de achternek overgaand in blauwzwart. De zwarte kap
is kleiner dan bij de hoodedparkiet. Kin en keel grijsgroen.
Vleugels:
Mediale vleugeldekveren goudgeel. De rest van het bovendek grauwbruin. De grote vleugelpennen
grauwbruin met een blauwe buitenvlag.
Lichaam:
Borst en bovenbuik zeegroen. Onderbuik, dijen en anaalstreek rood met een witgele omzoming. Mantel
grauwbruin. Stuit en rug zeegroen.
Staart:
Bovenstaartdekveren zeegroen. Onderstaartdekveren rood met een witte omzoming. Middelste
staartpennen blauwgroen, buitenste staartpennen blauwachtig wit.
Ogen:
Bruin met een zwarte pupil.
Poten:
Grijsbruin, nagels zwart.
Snavel:
Grijs.
Formaat:
26 - 28 cm.
GOUDSCHOUDERPARKIET WILDVORM (Pop).
Kop en masker:
Voorhoofd en bovenschedel brons bruin. Achternek en zijkanten van de kop dof grasgroen. Keel en
wangen grijsgroen bewaasd.
Vleugels:
Bovendek dof grasgroen. Grote vleugelpennen bruin met een bleek blauwe buitenvlag.
Lichaam:
Borst dof groen, onderborst en buik bleek blauw. Anaalstreek en flanken grijsgroen, met flauwe rood-witte
tekening. Mantel dof groen. Rug en stuit zeegroen.
Staart:
Bovenstaartdekveren zeegroen, onderstaartdekveren grijsgroen. Middelste staartpennen blauwgroen,
buitenste staartpennen blauwachtig wit.
Ogen:
Bruin met een zwarte pupil.
Poten:
Grijsbruin, nagels zwart.
Snavel:
Grijs.
Formaat:
26 - 28 cm.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Evenals van de keuring van de Hoodedparkiet kan ook van de keuring van de Goudschouderparkiet
gezegd worden, dat dit een conditiekeuring is. Ook met deze vogel wordt slechts weinig gekweekt.
Speciaal gelet dient te worden op de egale kleuren en de scherpe afscheiding van de tekeningspatronen,
met uitzondering van de roodwitte tekening op de onderbuik. Deze kan niet scherp afgelijnd zijn.
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PARADIJSPARKIET WILDVORM (Man) (Psephotus pulcherrimus).
Kop en masker:
Voorhoofd rood, bovenschedel en nek bruin zwart. Oogring geelgroen, wangen blauwgroen, overgaand in
blauw.
Vleugels:
Kleine vleugeldekveren bruingrijs, middelste vleugeldekveren rood, grote vleugeldekveren bruingrijs met
een lichtere buitenvlag. Grote vleugelpennen zwart met een blauwe buitenvlag.
Lichaam:
Borst groen gewassen, overgaand in de zeegroene buikkleur. Onderbuik, dijen en anaalstreek rood.
Mantel bruingrijs. Rug en stuit zeegroen.
Staart:
Bovenstaartdekveren zeegroen, onderstaartdekveren rood. Middelste staartpennen grijs. Buitenste
staartpennen brons groen, blauw gespikkeld.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Grijsbruin, nagels zwart.
Snavel:
Grijs.
Formaat:
ongeveer 27 cm.
PARADIJSPARKIET WILDVORM (Pop).
Kop en masker:
Voorhoofd geelachtig wit, met vage rode tekening. Bovenschedel en nek donkerbruin, wangen en hals dof
bleek okergeel met bruin oranje tekening.
Vleugels:
Rode vleugelvlek kleiner dan bij de man. Verder gelijk aan de man.
Lichaam:
Buik, anaalstreek en dijen bleek blauw met flauwe rode tekening. Borst bruingroen. Rug en stuit bleek
blauw.
Staart:
Bovenste onderstaartdekveren bleek blauw. Grote onderstaartveren bleker dan bij de man.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Grijsbruin, nagels zwart.
Snavel:
Grijs.
Formaat:
Ongeveer 27 cm.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Evenals de Hooded- en de Goudschouderparkiet, is ook de keuring van de Paradijsparkiet zuiver een
conditiekeuring. Met deze soort wordt niet of nauwelijks gekweekt.
Speciaal dient gelet te worden op de juiste kleuregaliteit en de juiste kleurdiepte van de tekening en de
afscheidingen daarvan.
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HAEMATOGASTER SOORTEN.
De volgende vier soorten, hoewel ingedeeld bij het genus Psephotus, zijn met de alreeds behandelde
soorten minder nauw verwant. Onderling is hun verwantschap veel nauwer.
De hieronder volgende kleuromschrijvingen zijn aan de hand van de bestaande literatuur en zijn dan ook
hoofdzakelijk bedoeld als herkenning voor de keurmeesters.
De keuring is geheel een conditiekeuring, d.w.z. dat gelet wordt op kleuregaliteit en symmetrie van de
tekening.
YELLOW VENTED BLUE BONNET PARKIET (man) (Psephotus haematogaster haematogaster).
Kop en masker:
Boven- en achterschedel overwegend grijsbruin. Voorhoofd en wangen blauw. De wangen zijn vrij strak
afgetekend met de grijsbruine zijkanten van de kop.
Vleugels:
De vleugels zijn grijsbruin. De middelste vleugeldekveren olijfgroen, met blauwe vleugelranden. De
schouders zijn eveneens blauw, welke kleur overgaat in ultramarijnblauw op de grote vleugeldekveren.
Nagenoeg midden op de vleugel bevindt zich een vleugelspiegel, die egaal olijfgroen/geel van kleur moet
zijn van ong. 7 cm lang en uitlopend tot bijna aan het einde van de vleugel.
Lichaam:
Borst grijsbruin tot olijfgroen. Buik overwegend geel met in het midden rode veren. Dijen vertonen rode
veertjes, evenals de anaalstreek. Rug en stuit asbruin.
Staart:
Bovenstaartdekveren asbruin. Verder is de staart bruin en blauwachtig aan de zijkanten.
Onderstaartdekveren intensief geel.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Grijsbruin, nagels donker hoornkleurig.
Snavel:
Lichtgrijs tot wit.
Formaat:
Ongeveer 28 cm.
YELLOW VENTED BLUE BONNET PARKIET (Pop).
Kop en masker:
Het blauw op de kop en wangen is matter van kleur dan bij de man en minder omvangrijk.
Vleugels:
De vleugels zijn grijsbruin tot olijfachtig groen, met blauwe vleugelranden en blauwe schouders, welke
overgaat in mat ultramarijnblauw op de grote vleugeldekveren. Nagenoeg midden op de vleugel bevindt
zich een vleugelspiegel, die egaal olijfgroen/geel van kleur moet zijn, minder omvangrijk dan bij de man en
uitlopend tot bijna aan het einde van de vleugels.
Lichaam:
Borst grijsbruin tot olijfgroen. De buik is overwegend geel met rode veertjes, minder fel en minder
omvangrijk dan bij de man. Deze veertjes zijn omgeven door een gele franje. Rug en stuit grijsbruin.
Staart:
Bovenstaartdekveren asbruin. Staart verder bruin en aan de zijkanten blauwachtig. Onderstaartdekveren
geel.
Ogen:
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Donkerbruin.
Poten:
Grijsbruin, nagels donker hoornkleurig.
Snavel:
Lichtgrijs tot wit, kleiner dan die van de man.
Formaat:
Ongeveer 28 cm.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
De keuring van de Yellow vented blue bonnet parkiet is een conditiekeuring. De kleuregaliteit en de
symmetrie van de tekening is belangrijk. Ze mogen geen kastanjebruin op de vleugel tonen en geen rood
onder de staart. Dit duidt op bastaardering met de Red vented blue bonnetparkiet.
RED VENTED BLUE BONNET PARKIET (Man en pop) (Psephotus haematogaster haematorrhous).
Kop en masker:
Kop en achterschedel grijsbruin. Voorhoofd en wangen blauw. De wangen zijn vrij strak afgetekend met
de grijze zijkanten van de kop.
Vleugels:
De vleugels zijn overwegend grijsbruin. De vleugelranden zijn diep blauw en de schouders hemelsblauw.
De middelste en grote vleugeldekveren zijn kastanjerood. Nagenoeg midden op de vleugel bevindt zich
een vleugelspiegel, die diep donkerrood (kastanjerood) van kleur moet zijn van ong. 7 cm lang (bij de pop
iets minder omvangrijk) en uitlopend tot bijna aan het einde van de vleugels.
Lichaam:
Borst grijsbruin. Buik overwegend rood, met aan de zijkanten geel. Het rood van de buik loopt door naar
de onderstaartdekveren. Dijen overwegend rood. Rug en stuit asbruin.
Staart:
Bovenstaartdekveren asbruin. Onderstaartdekveren rood.
Ogen:
Donkerbruin.
Poten:
Vleeskleurig, nagels donkerhoornkleurig.
Snavel:
Lichtgrijs tot hoornkleurig.
Formaat:
Ongeveer 28 cm.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
De vleugelspiegels moeten éénkleurig zijn en lopen door tot bijna het einde van de vleugels.
Het rood op de buik is vrij diep van kleur. De onderstaartdekveren moeten rood zijn.
Er is slechts weinig onderscheid tussen man en pop. De man kan een wat forsere kop en snavel
hebben en wat intensiever van kleur zijn.
De keuring betreft zuiver een conditiekeuring, hetgeen zeggen wil, dat kleuregaliteit en symmetrie van de
tekening belangrijk zijn.
NARETHA BLUE BONNETPARKIET (Man en pop) (Psephotus haematogaster narethae).
Kop en masker:
Boven en achterschedel overwegend bruingrijs. Voorhoofd blauw, evenals de wangen. Het blauw loopt
door tot achter de ogen.
Vleugels:
De vleugels zijn overwegend olijfgroen. De vleugelrand is blauw, terwijl de schouders rood zijn. De
vleugeldekveren zijn oranjegeel tot geel.
Lichaam:
Borst en rug grijsbruin. De buik is overwegend oranjegeel. De dijen zijn geel. Anaalstreek rood. Rug en
stuit olijfgeel.
Staart:
De onderstaartdekveren zijn rood.
Ogen:
Donkerbruin.
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Poten:
Vleeskleurig.
Snavel:
Licht blauwgrijs.
Formaat:
Ongeveer 28 cm.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.
Uiterlijk geslachtsonderscheid bij de Naretha Blue bonnetparkiet is de buikkleur. Bij de man is deze
overwegend oranjegeel en bij de pop ontbreekt het oranje. Ook het blauw in het aangezichtsgedeelte is
verschillend. Bij de man veel feller gekleurd dan bij de pop. De kop en de snavel zijn bij de pop kleiner dan
bij de man.
De buikkleur van zowel de pop als de man mogen beslist geen rode veertjes tonen.
De keuring is overigens zuiver een conditiekeuring, hetgeen inhoudt, dat de kleuregaliteit en de symmetrie
van de tekening belangrijk zijn.
BLEKE YELLOW VENTED BLUE BONNETPARKIET (Man en pop) (Psephotus haematogaster
pallesens).
Deze is geheel gelijk aan de Yellow vented blue bonnetparkiet, maar de kleur van het onderlichaam en de
borst zijn veel fletser.
De kleur van de middelste vleugeldekveren is olijfgroen.
Ook hier is de keuring zuiver een conditiekeuring. Dit betekent, dat vooral gelet wordt op de kleuregaliteit
en op de symmetrie van de tekening.
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