Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

FYSIEKE KENMERKEN DWERGPAPEGAAIEN. (geslacht Forpus)
De vorm van de vogels.
01. Het voorhoofd, vanaf de snavel licht gewelfd naar achter toe.
02. Bovenkop (kruin), licht gewelfd.
03. 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.
04. De punt van de bovensnavel is naar de borst gericht.
05. Keel en hals goed gevuld.
06. Borst goed gevuld, in een licht gebogen lijn lopend naar de buik en de anaalstreek.
07. Korte stevige poten, de tenen met korte forse nagels goed rond de zitstok geklemd.
Twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren gericht.
08. Achterkop en wangen goed gevuld.
09. De nek mag een weinig nekinval vertonen.
10. Schouders mogen niet zichtbaar zijn.
11. Rug moet in een rechte lijn lopen met de staart, goed gevuld en naar de vleugels toe goed afgerond.
12. Onderrug goed gevuld.
13. Rug, stuit en staart moeten een rechte lijn vormen.
14. Vleugels hebben een lengte van ongeveer 3/5 van de totale lengte van de vogel, en moeten strak tegen het
lichaam worden gedragen.
15. Staart vormt een driehoek, uitlopend in een punt.
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ALGEMENE KEURTECHNIEK FORPUSSEN

Inrichting van het keurrapport.
Als voorbeeld dient het keurbriefje, dat op internationale wedstrijden door de C.O.M. wordt gebruikt.
Zoals u ziet, bestaat het uit 6 rubrieken.

Rubriek 1: kleur en tekening.
In deze rubriek beoordelen we de lichaamskleur, inclusief de kleur van poten, de nagels en de snavel .
Het gaat hier om de juiste standaardkleur, kleurdiepte en kleurregelmaat. Ook wordt, voor zover aanwezig en
omschreven in de standaard, de tekening van de kop, de vleugels, de staart en het lichaam in deze rubriek
beoordeeld.
Hierbij gaat het vooral om de kleurafscheidingen en waar deze moeten lopen.
Ook de kleur van de tekening wordt in deze rubriek beoordeeld.

Rubriek 2: vleugeldracht, type en houding.
In deze rubriek wordt de vorm en de houding van de vleugels beoordeeld, als ook de wijze waarop de vleugels
worden gedragen. Verder beoordelen we in deze rubriek het type van de vogel. Onder type verstaan we de
onderlinge lichaamsverhoudingen; het model of de vorm van de vogel. Als laatste onderdeel in deze rubriek krijgt
de houding van de vogel aandacht.
De houding draagt in belangrijke mate bij aan het type van de vogel.
Een vogel kan van nature een slechte houding hebben (erfelijke aanleg), maar een slechte houding kan ook het
gevolg zijn van verminderde lichamelijke conditie of psychische oorzaken hebben. Maar ook niet
gestandaardiseerde vogels moeten tijdens de keuring een actieve en natuurlijke houding tonen.
Het doorgezakt of in elkaar gedoken op stok zitten is fout, evenals het niet gesloten dragen van de vleugels en
gekruiste vleugels.
Genoemde fouten hebben ook een negatieve invloed op het type.

Rubriek 3: formaat.
Het onderdeel formaat behoeft weinig uitleg. Bedoeld wordt de totale lengte van de vogel.
Type en formaat hangen nauw samen; m.a.w., type en formaat moeten in harmonie met elkaar zijn.
Rubriek 4: poten / tenen / nagels.
In deze rubriek wordt uitsluitend de toestand van poten, de tenen en de nagels beoordeeld en niet de kleur ervan,
dit laatste wordt in rubriek 1 beoordeeld.

Rubriek 5: bevedering.
In deze rubriek wordt de bevederingtoestand van de vogel beoordeeld. De bevedering dient ongeschonden te
zijn, zonder slijtage en vrij van vuil. De bevedering dient strak tegen het lichaam gedragen te worden.
Zeer ernstige bevederinggebreken worden tevens in de rubriek 6 bestraft.

Rubriek 6: algemene conditie.
Onder deze rubriek valt de beoordeling van de algemene lichamelijke gesteldheid en showtoestand van de vogel.
Grove gebreken zoals het missen van nagels en tenen of andere blijvende gebreken, maken dat de betreffende
vogel niet voor puntenwaardering in aanmerking komt.
Een zwaar gehavende bevedering wordt niet alleen bestraft in de rubriek 5 maar is ook bepalend voor de conditie
als we de betekenis hiervan wat ruimer nemen, zodat ook bij dit onderdeel puntenaftrek plaats vindt.

KEURSCHAAL.

Alle vogels worden gekeurd in dezelfde keurschaal.
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Stamharmonie.

Onder een stam verstaan we 4 vogels die gelijk zijn aan elkaar, dus van het zelfde geslacht, kleur en soort.
Bij een stam worden de eindpunten van de vogel met het hoogste aantal punten, verminderd met de eindpunten van
de vogel met het laagste aantal punten, dit verschil wordt van het maximaal van 6 toe te kennen punten afgetrokken.
Het verschil wordt voor stamharmonie gegeven.
Voorbeeld:
92 92 92 92 = 6 punten
92 91 91 91 = 5 punten
92 90 92 91 = 4 punten
92 89 89 89 = 3 punten
92 88 88 91 = 2 punten
92 87 88 90 = 1 punt
92 86 86 92 = 0 punten

Het totaal van 100 punten is theorie, alleen te bereiken voor het ideaalbeeld dat in de standaard omschreven
staat. Aangezien elke bestaande vogel van dit ideaalbeeld afwijkt, krijgt elke vogel strikt genomen strafpunten,
hetgeen er op neerkomt dat in de praktijk maximaal 92 punten wordt gegeven (groepswinnaars onder bepaalde
voorwaarden maximaal 93 of 94 punten, in dat geval kent de keurmeester in één van de bovenste drie rubrieken
één punt extra toe in één of twee rubrieken)
Minimaal is het aantal te geven punten gesteld op 70.
Het maximum - en minimum aantal punten per rubriek is als volgt:
Rubriek 1
33 – 28.
Rubriek 2
18 – 14.
Rubriek 3
14 – 10.
Rubriek 4
9 - 6.
Rubriek 5
9 - 6.
Rubriek 6
9 - 6.
Totaal
92 - 70.
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GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus coelestis coelestis: bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker helder lichtgroen.
*Achter het masker loopt een kobaltblauwe oogstreep
vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
*Het kobaltblauw sluit in de nek.
*De nek is grijs met een kobalt waas.

POP:
Kop en masker
*Masker is helder lichtgroen.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleekblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs
het masker.
*Het bleekblauw sluit in de nek.
*De nek is donkergroen met een zacht grijze waas.
Het bleekblauw is duidelijk minder aanwezig dan bij
de man.

Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.
Lichaam
*Borst buik en broek zijn groen met een grijze waas.
*Anaalstreek is lichtgroen.
*Flank is groen met een grijze waas.
*Mantel is groen met een grijze waas een nuance
donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn lichtgroen met een zeer
zachte grijze waas.
*Anaalstreek is lichtgroen.
*Flank is lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.
*Mantel is donkergroen met een zeer zachte grijze
waas een nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn helder glanzend groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze
waas, een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is diepkobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze waas
een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een
gele rand.
*Ondervleugel dekveren zijn donkergrijs.
*De rand van de vleugelbocht is heldergroen met een
zeegroene waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen, overgaand in
glanzend donkergroen met een lichte zeegroene
waas.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren zijn licht groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend groen.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
PASTELGROEN
pa
pa
Forpus coelestis coelestis: bl+_D+ /bl+_D+; a / a
MAN:
Kop en masker
*Masker geel met een groene waas.
*Achter het masker loopt een hemelsblauwe
oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het hemelsblauw sluit in de nek.
*De nek is lichtgrijs met een blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is geel met een groene waas.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een
crèmewitte met zeegroene waas oogstreep, vanaf
het oog uitvloeiend langs het masker.
*Het crèmewitte met zeegroene waas sluit in de
nek.
*De nek is groengeel licht bewaasd.
Het crèmewit is duidelijk minder aanwezig dan bij de
man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn opgebleekt groen met een
grijze waas.
*Anaalstreek is geelgroen.
*Flank is opgebleekt groen met een grijze waas.
*Mantel is opgebleekt groen met een grijze waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn geelgroen met een zeer
zachte grijze waas.
*Anaalstreek is groengeel.
*Flank is geelgroen met een zeer zachte grijze waas.
*Mantel is groengeel met een zeer zachte grijze waas
een nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend geelgroen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn opgebleekt groen met een
grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste
pennen is groen.
*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn opgebleekt groen met een
grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtgroen en
de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is lichtgroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn lichtgroen.
*Ondervleugel dekveren zijn lichtgrijs.
*De rand van de vleugelbocht is geelgroen met een
lichtzeegroene waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen, overgaand in
glanzend groen met een iets zeegroene waas.
*Staartpennen zijn lichtgroen.
*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend lichtgroen.
*Staartpennen zijn lichtgroen.
*Onderstaart dekveren zijn geelgroen met een zachte
waas.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
OVERGOTEN GROEN
Forpus coelestis coelestis: bl+_D+ /bl+_D+; dil / dil
MAN:
Kop en masker
*Masker lichtgeel met een groene waas.
*Achter het masker loopt een gebroken wit met een
blauwe waas oogstreep vanaf het oog uitvloeiend
langs het masker.
*Het gebroken wit met een blauwe was sluit in de
nek.
*De nek is crèmewit iets blauw bewaasd.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een
zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is lichtgeel met een groene waas.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een
crèmewitte / gele oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
*Het crèmewitte / gele waas sluit in de nek.
*De nek is geel met een groene waas.
Het crèmewit is duidelijk minder aanwezig dan bij de
man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn groenachtig geel met een
zeer zachte grijze waas.
*Anaalstreek is lichtgeel.
*Flank is groenachtig geel met een zeer zachte grijze
waas.
*Mantel is groenachtig geel met een zeer zachte
grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn bleek kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn licht geelgroen met een zeer
zachte grijze waas.
*Anaalstreek is geel.
*Flank is licht geelgroen met een zeer zachte grijze
waas.
*Mantel is groenachtig geel met een zeer zachte
zichtbare grijze waas een nuance donkerder dan de
borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend licht geel met
een groene waas.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groenachtig geel met een zeer
zachte grijze waas, een nuance donkerder dan de
borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtgroen en
de binnenvlaggen lichtgrijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is lichtgroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is bleek kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groenachtig geel met een
zeer zachte grijze waas een nuance donkerder dan
de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag crèmewit en
de binnenvlaggen lichtgrijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is geel met een groene waas.
*Primaire vleugel dekveren zijn geel met een groene
waas.
*Ondervleugel dekveren zijn crèmewit.
*De rand van de vleugelbocht is lichtgeel met een
groene waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groenachtig geel.
*Staartpennen zijn geel met een groene waas.
*Onderstaart dekveren zijn licht geel.
Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend geel met een
groene waas.
*Staartpennen zijn geel met een groene waas.
*Onderstaart dekveren zijn geel.
Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
FALLOW GROEN (bronze fallow)
Forpus coelestis coelestis: bl+_D+ /bl+_D+; bz / bz
MAN:
Kop en masker
*Masker intensief geel.
*Achter het masker loopt een hemelsblauwe
oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
*De nek is beige met een blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is intensief geel.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleek
zeegroene oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend
langs het masker.
*Het bleek zeegroen sluit in de nek.
*De nek is beige met een lichte waas.
Het bleek zeegroen is duidelijk minder aanwezig dan
bij de man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn geelgroen met een beige
waas.
*Anaalstreek is geelgroen.
*Flank is geelgroen met een beige waas.
*Mantel is geelgroen met een beige waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn geelgroen met een zeer
zachte beige waas.
*Anaalstreek is geelgroen.
*Flank is geelgroen met een beige waas.
*Mantel is geelgroen met een beige waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend geelgroen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn geelgroen met een beige
waas, een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag beige en de
binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste
pennen is beige.
*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn geelgroen met een beige
waas een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag beige grijs en
de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is geelgroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn beige met een groene
waas.
*Ondervleugel dekveren zijn geelgroen.
*De rand van de vleugelbocht is geelgroen met beige
waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn geelgroen met een beige
waas.
*Staartpennen zijn bruin met een smalle geelgroene
omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend groen.
*Staartpennen zijn beige met een geelgroene
omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

Ogen
*Blekerrode iris met een rode pupil.

Ogen
* Blekerrode iris met een rode pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
FADED GROEN
Forpus coelestis coelestis: bl+_D+ /bl+_D+; fa / fa
MAN:
Kop en masker
*Masker bleek lichtgroen.
*Achter het masker loopt een hemelsblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
*De nek is grijs met een blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is bleek lichtgroen.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleek
lichtzeegroene oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend
langs het masker.
*Het bleek lichtzeegroen sluit in de nek.
*De nek is bleek donkergroen met een lichte waas.
Het bleek lichtzeegroen is duidelijk minder aanwezig
dan bij de man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn groen met een grijze waas.
(iets lichter dan de wildvorm).
*Anaalstreek is bleekgroen.
*Flank is groen met een grijze waas. (iets lichter dan
de wildvorm).
*Mantel is groen met een grijze waas een nuance
donkerder dan de borst. (iets lichter dan de
wildvorm).
*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn bleek lichtgroen met een
zeer zachte grijze waas.
*Anaalstreek is geelgroen.
*Flank is bleek licht groen met een zeer zachte grijze
waas.
*Mantel is bleek donkergroen met een grijze waas
een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan
de wildvorm).
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend bleekgroen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze waas,
een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan
de wildvorm).
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen beige grijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is groen.
*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is diep kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze waas
een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan
de wildvorm).
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleekgroen
en de binnenvlaggen beige grijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is bleekgroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn bleekgroen.
*Ondervleugel dekveren zijn lichtgrijs.
*De rand van de vleugelbocht is bleekgroen met
lichtzeegroene waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn bleek groen overgaand in
glanzend groen met een bleek zeegroene waas.
*Staartpennen zijn groen.
*Onderstaart dekveren zijn bleek groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend bleekgroen.
*Staartpennen zijn bleekgroen.
*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene
waas.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
LUTINO
Forpus coelestis coelestis: bl+_D+ /bl+_D+; a / a
MAN:
Kop en masker
*Masker intensief geel.
*Achter het masker loopt een gebroken witte
oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het gebroken wit sluit in de nek.
*De nek is geel met een witte waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker intensief geel.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een gele
oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het geel sluit in de nek.
*De nek is geel.
Het geel is duidelijker aanwezig dan bij de man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn geel met een witte waas.
*Anaalstreek is geel.
*Flank is geel met een witte waas.
*Mantel is geel met een witte waas.
*Onderrug- en stuitkleur zijn gebroken wit.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn geel met een zeer zachte
witte waas.
*Anaalstreek is geel.
*Flank is geel met een zeer zachte witte waas.
*Mantel is geel met een zeer zachte witte waas een
nuance lichter dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend geel.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn geel met een witte waas, een
nuance lichter dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtgeel en
de binnenvlaggen gebroken wit, de buitenvlag van
de buitenste pennen is lichtgeel.
*Primaire vleugel dekveren zijn gebroken wit.
*Ondervleugel dekveren zijn gebroken wit. .
*De rand van de vleugelbocht is gebroken wit. .

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn lichtgeel met een zeer zachte
waas.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag geel en de
binnenvlaggen lichtgeel, de buitenvlag van de
buitenste pennen is geel.
*Primaire vleugel dekveren zijn geel.
*Ondervleugel dekveren zijn geel.
*De rand van de vleugelbocht is geel met lichte waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn geel met een witte waas.
*Staartpennen zijn geel.
*Onderstaart dekveren zijn geel.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend geel.
*Staartpennen zijn geel.
*Onderstaart dekveren zijn geel.

Ogen
*Rode iris met een rode pupil.

Ogen
*Rode iris met een rode pupil.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels licht hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
BLAUW
Forpus coelestis coelestis: bl_D+ /bl_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker helder hemelsblauw.
*Achter het masker loopt een kobaltblauwe oogstreep
vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
*Het kobaltblauw sluit in de nek.
*De nek is grijs met een kobalt waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.
Het

POP:
Kop en masker
*Masker is helder hemelsblauw.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een
bleekblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend
langs het masker.
*Het bleekblauw sluit in de nek.
*De nek is donkerblauw met een zacht grijze waas.
bleekblauw is duidelijk minder aanwezig dan bij de
man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn hemelsblauw met een grijze
waas.
*Anaalstreek is hemelsblauw.
*Flank is hemelsblauw met een grijze waas.
*Mantel is hemelsblauw met een grijze waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn hemelsblauw met een zeer
zachte grijze waas.
*Anaalstreek is hemelsblauw.
*Flank is hemelsblauw met een zachte grijze waas.
*Mantel is hemelsblauw met een zachte grijze
waas een nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn helder glanzend
hemelsblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw met een grijze
waas, een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag kobaltblauw
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is kobaltblauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is diepkobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw met een zacht
grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkerblauw
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkerblauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkerblauw met een
witte rand.
*Ondervleugel dekveren zijn donkergrijs.
*De rand van de vleugelbocht is helder glanzend
hemelsblauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw, overgaand
in glanzend kobaltblauw.
*Staartpennen zijn kobaltblauw.
*Onderstaart dekveren zijn hemelsblauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend blauw.
*Staartpennen zijn donkerblauw.
*Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
PASTELBLAUW
pa
pa
Forpus coelestis coelestis: bl_D+ /bl_D+; a / a
MAN:
Kop en masker
*Masker licht hemelsblauw.
*Achter het masker loopt een hemelsblauwe
oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het hemelsblauw sluit in de nek.
*De nek is lichtgrijs met een blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is licht hemelsblauw.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een
hemelsblauwe op witte ondergrond oogstreep,
vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
*Het lichtblauwe op witte ondergrond sluit in de nek.
*De nek is licht hemelsblauw licht bewaasd.
Het licht hemelsblauw licht bewaasd is duidelijk
minder aanwezig dan bij de man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn opgebleekt hemelsblauw
met een grijze waas.
*Anaalstreek is licht hemelsblauw.
*Flank is opgebleekt hemelsblauw met een grijze
waas.
*Mantel is opgebleekt hemelsblauw met een grijze
waas een nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn licht hemelsblauw met een
zachte grijze waas.
*Anaalstreek is licht hemelsblauw.
*Flank is licht hemelsblauw met een zachte grijze
waas.
*Mantel is licht hemelsblauw met een zachte grijze
waas een nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend licht
hemelsblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn opgebleekt hemelsblauw met
een grijze waas, een nuance donkerder dan de
borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag hemelsblauw
en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is hemelsblauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn licht hemelsblauw met een
grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag hemelsblauw
en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is hemelsblauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn bleekblauw.
*De rand van de vleugelbocht is glanzend licht
hemelsblauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn bleek hemelsblauw.
overgaand in glanzend blauw.
*Staartpennen zijn hemelsblauw.
*Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend lichtblauw.
*Staartpennen zijn hemelsblauw.
*Onderstaart dekveren zijn wit met een blauwe
waas.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
OVERGOTEN BLAUW
Forpus coelestis coelestis: bl_D+ /bl_D+; dil / dil
MAN:
Kop en masker
*Masker gebroken wit met een kobalt waas.
*Achter het masker loopt een gebroken wit met een
blauwe waas oogstreep vanaf het oog uitvloeiend
langs het masker.
*Het gebroken wit met een blauwe was sluit in de
nek.
*De nek is crèmewit iets blauw bewaasd.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is wit met een blauwe waas.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een witte met
een blauwe waas oogstreep, vanaf het oog uitvloei
end langs het masker.
*Het wit met een blauwe waas sluit in de nek.
*De nek is wit met een blauwe waas.
Het wit met blauwe waas is duidelijk minder aanwezig
dan bij de man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn opgebleekt lichtblauw met
een zeer zachte beige waas.
*Anaalstreek is wit met een beige waas.
*Flank is opgebleekt lichtblauw met een zeer zachte
beige waas.
*Mantel is lichtblauw met een zeer zachte beige waas
een nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn bleek kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn wit met een blauwe waas.
*Anaalstreek is wit met een iets blauwe waas.
*Flank is wit met een blauwe waas.
*Mantel is wit met een blauwe waas een nuance
donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend wit met een
blauwe waas.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn gebroken wit met een zeer
zachte beige waas, een nuance donkerder dan de
borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleek
hemelsblauw en de binnenvlaggen lichtgrijs, de
buitenvlag van de buitenste pennen is bleek
hemelsblauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is bleek kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn wit met een blauwe waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag blauwachtig
wit en de binnenvlaggen lichtgrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is wit met een blauwe waas.
*Primaire vleugel dekveren zijn wit met een blauwe
waas.
*Ondervleugel dekveren zijn blauwachtig wit.
*De rand van de vleugelbocht is glanzend wit met
een blauwe waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn lichtblauw overgaand in
glanzend blauw.
*Staartpennen zijn bleek hemelsblauw.
*Onderstaart dekveren zijn wit met een blauwe waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend wit met een
blauwe waas.
*Staartpennen zijn wit met een blauwe waas.
*Onderstaart dekveren zijn wit met een iets blauwe
waas.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
FALLOW BLAUW (bronze fallow)
Forpus coelestis coelestis: bl_D+ /bl_D+; bz / bz
MAN:
Kop en masker
*Masker wit met een bleek blauwe waas.
*Achter het masker loopt een hemelsblauwe
oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
*De nek is beige met een blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is licht hemelsblauw.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een
lichtblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend
langs het masker.
*Het lichtblauw sluit in de nek.
*De nek is beige blauw met een lichte waas.
Het beige blauw is duidelijk minder aanwezig dan bij
de man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn hemelsblauw grijs met een
beige waas.
*Anaalstreek is lichthemelsblauw.
*Flank is hemelsblauw grijs met een beige waas.
*Mantel is blauwgrijs met een beige waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn lichtblauw met een beige
waas.
*Anaalstreek is blauw met een beige waas.
*Flank is lichtblauw met een beige waas.
*Mantel is lichtblauw met een beige waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend hemelsblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw grijs met een
beige waas, een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag beige en de
binnenvlaggen beigegrijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is beige.
*Primaire vleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is licht kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn lichtblauw met een beige waas
een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleekblauw
en de binnenvlaggen beige, de buitenvlag van de
buitenste pennen is licht hemelsblauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw met een
beige waas.
*Ondervleugel dekveren zijn bleekblauw.
*De rand van de vleugelbocht is glanzend
bleekblauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn bleek.
blauw overgaand in glanzend blauw waas.
*Staartpennen zijn beige met een blauw omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend lichtblauw.
*Staartpennen zijn bleekblauw met een beige
omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn blauw met een beige
waas.

Ogen
*Bleekrode iris met een rode pupil.

Ogen
* Bleekrode iris met een rode pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI
FADED BLAUW
Forpus coelestis coelestis: bl_D+ /bl_D+; fa / fa
MAN:
Kop en masker
*Masker bleek hemelsblauw.
*Achter het masker loopt een hemelsblauwe
oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
*De nek is grijs met een blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker is helder bleek hemelsblauw.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleek
lichtblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend
langs het masker.
*Het bleek lichtblauw sluit in de nek.
*De nek is bleek donkerblauw met een lichte waas.
Het bleek donkerblauw is duidelijk minder aanwezig
dan bij de man.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn hemelsblauw met een grijze
waas. (iets lichter dan de wildkleur).
*Anaalstreek is bleekblauw.
*Flank is hemelsblauw met een grijze waas. (iets
lichter dan de wildkleur).
*Mantel is hemelsblauw met een grijze waas een
nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan de
wildkleur.)
*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn bleek hemelsblauw met een
zachte grijze waas.
*Anaalstreek is bleek hemelsblauw.
*Flank is bleek hemelsblauw met een zachte grijze
waas.
*Mantel is bleek blauw met een grijze waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend
bleekhemelsblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw met een grijze
waas, een nuance donkerder dan de borst. (iets
lichter dan de wildvorm).
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag blauw en de
binnenvlaggen beige grijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is blauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is diep kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn bleekblauw met een grijze
waas een nuance donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleekblauw
en de binnenvlaggen licht grijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is blauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Ondervleugel dekveren zijn bleekblauw.
*De rand van de vleugelbocht is glanzend bleek
hemelsblauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn blauw overgaand in
glanzend blauw.
*Staartpennen zijn blauw.
*Onderstaart dekveren zijn bleek blauw.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn glanzend bleekblauw.
*Staartpennen zijn bleekblauw.
*Onderstaart dekveren zijn bleekblauw.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig..

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI
ALBINO
Forpus coelestis coelestis: bl_D+ /bl_D+; a / a
MAN:
Kop en masker
*Masker wit.
*Achter het masker loopt een witte oogstreep vanaf
het oog uitvloeiend langs het masker.
*Het wit sluit in de nek.
*De nek is wit.
Alle kleurafscheidingen zijn strak en hebben een zeer
regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker wit.
*Achter het masker loopt vanaf het oog een witte
oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het
masker.
*Het wit sluit in de nek.
*De nek is wit.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn wit.
*Anaalstreek is wit.
*Flank is wit.
*Mantel is wit.
*Onderrug- en stuitkleur zijn helder wit.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn wit.
*Anaalstreek is wit.
*Flank is wit.
*Mantel is wit.
*Onderrug- en stuitkleur zijn wit.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn wit.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag wit en de
binnenvlaggen wit, de buitenvlag van de buitenste
pennen is wit.
*Primaire vleugel dekveren zijn wit.
*Ondervleugel dekveren zijn wit. .
*De rand van de vleugelbocht is wit.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn wit.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag wit en de
binnenvlaggen wit, de buitenvlag van de buitenste
pennen is wit.
*Primaire vleugel dekveren zijn wit.
*Ondervleugel dekveren zijn wit.
*De rand van de vleugelbocht is wit.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn wit.
*Staartpennen zijn wit.
*Onderstaart dekveren zijn wit.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn gebroken wit.
*Staartpennen zijn wit.
*Onderstaart dekveren zijn wit.

Ogen
*Rode iris met een rode pupil.

Ogen
*Rode iris met een rode pupil.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels licht hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten licht vleeskleurig.
*Nagels licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GEELMASKER DWERGPAPAGAAI
(WILDKLEUR)
Forpus xanthops: bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker geel.
*Achter het masker blauw met een grijze waas vanaf
het oog uitvloeiend over de achterschedel.
*De nek donkergroen en de achterkop grijs met een
blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen van het masker zijn strak en
hebben een zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker geel.
*Achter het masker blauw met een grijze waas vanaf
het oog uitvloeiend over de achterschedel.
*De nek donkergroen en achterkop grijs met een
blauwe waas.
Alle kleurafscheidingen van het masker zijn strak en
hebben een zeer regelmatig verloop.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn donkergroen met een gele
waas.
*Anaalstreek is lichtgroen met een grijs gele waas.
*Flank is lichtgroen met een grijs gele waas.
*Mantel is donkergroen met een grijze waas,
donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn diep donkerblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn donkergroen met een gele
waas.
*Anaalstreek is lichtgroen met een grijs gele waas.
*Flank is lichtgroen met een grijs gele waas.
*Mantel is donkergroen met een grijze waas,
donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn blauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een grijze
waas donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste
pennen is groen.
*Primaire vleugel dekveren zijn diep donkerblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw .
*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw loopt uit
in de schouder.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een grijze
waas donkerder dan de borst.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste
pennen is groen.
*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn blauw groen.
*De rand van de vleugelbocht is blauw loopt uit in de
schouder.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn diep donkerblauw.
*Staartpennen zijn groen.
*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene
waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen met een smalle
gele rand.
*Staartpennen zijn groen met een smalle gele rand.
*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene
waas.

Ogen
*Zwarte iris met een donkergrijze oogring en een
zwarte pupil.

Ogen
*Zwarte iris met een donkergrijze oogring en een
zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Snavel
*Op de bovensnavel bevindt zich een donker
gedeelte dit kan variëren van bruin tot zwart.

Snavel
*Op de bovensnavel bevindt zich een donker
gedeelte dit kan variëren van bruin tot zwart.

Formaat
*14,5 tot 15 centimeter.

Formaat
*14,5 tot 15 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
OOGRING DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus conspicillatus conspicillatus: bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker helder donkergroen.
*Rondom het oog een kobaltblauwe rand, achter het
oog samenkomend en uitlopend in een punt.
*Achter het masker donkergroen met een zeer
zachte grijze waas.
*De nek en achterkop donkergroen met een zeer
zachte grijze waas.

POP:
Kop en masker
*Masker helder groen overgaand in donkergroen.
* Rondom het oog een smaragdgroene rand, achter
het oog samenkomend en uitlopend in een punt.
*Achter het masker donkergroen.
*De nek en achterkop donkergroen.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn dof groen met een
zeegroene waas.
*Anaalstreek is donkergroen met een zeer zachte
grijze waas.
*Flank is groen met een zeer zachte grijze waas.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw neigend
naar violet.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn groen met een gele waas.
*Anaalstreek is groen.
*Flank is groen met een gele waas.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een zeer
zachte grijze waas.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw neigend
naar violet.
*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.
*Duimveertjes hemelsblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een
lichte rand aan de buitenvlag.
*Ondervleugel dekveren zijn zeegroen.
*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
*Duimveertjes geel.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren lichtgroen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele waas
een nuance lichter dan de buikkleur.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
CAUCAE OOGRING DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus conspicillatus caucae BBL+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker helder donkergroen.
*Boven het oog een kobaltblauwe rand, achter en
boven het oog (niet onder het oog) uitlopend in een
halve maan om het masker heen.
*Achter het masker donkergroen met een zeer
zachte grijze waas.
*De nek en achterkop donkergroen met een grijze
waas.

POP:
Kop en masker
*Masker helder groen overgaand in donkergroen.
* Boven en achter het oog een smaragdgroene rand.
*Achter het masker donkergroen.
*De nek en achterkop donkergroen met een grijze
waas.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn donkergroen met een zachte
grijze waas.
*Anaalstreek is donkergroen met een zeer zachte
grijze waas.
*Flank is groen met een grijze waas.
*Mantel is donkergroen .
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn groen met een gele waas.
*Anaalstreek is helder donkergroen.
*Flank is helder donkergroen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een zeer
zachte grijze waas.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw overgaand
in zwart.
*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.
*Duimveertjes kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een
lichte rand aan de buitenvlag.
*Ondervleugel dekveren zijn zeegroen.
*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
*Duimveertjes geel.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren lichtgroen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele waas
een nuance lichter dan de buikkleur.

Ogen
*Donker bruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
METAE OOGRING DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus conspicillatus metae bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker helder donkergroen.
*Boven het oog een kobaltblauwe lijn eindigend in
een punt.
*Achter het masker donkergroen met een zeer
zachte grijze waas.
*De nek en achterkop donkergroen met een grijze
waas.

POP:
Kop en masker
*Masker helder groen overgaand in donkergroen.
*Boven het oog een smaragdgroene lijn eindigend in
een punt.
*Achter het masker donkergroen.
*De nek en achterkop donkergroen met een grijze
waas.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn donkergroen met een zachte
grijze waas.
*Anaalstreek is donkergroen met een zeer zachte
grijze waas.
*Flank is groen met een zachte grijze waas.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn groen met een gele waas.
*Anaalstreek is helder donkergroen.
*Flank is helder donkergroen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een zeer
zachte grijze waas.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw overgaand
in zwart.
*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.
*Duimveertjes kobaltblauw.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een
lichte rand aan de buitenvlag.
*Ondervleugel dekveren zijn zeegroen.
*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
*Duimveertjes geel.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren lichtgroen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen.
*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele waas
een nuance lichter dan de buikkleur.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
MEXICAANSE DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus cyanopygius cyanopygius: bl+_D+ /bl+_D+;
MAN:
Kop en masker
*Masker geelgroen.
*Achter het masker groen met een gele waas
*De nek en achterkop groen met een gele waas.
Alle kleurafscheidingen zijn vloeiend en hebben een
zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker geelgroen.
*Achter het masker groen met een gele waas.
*De nek en achterkop groen met een gele waas.
Alle kleurafscheidingen zijn vloeiend en hebben een
zeer regelmatig verloop.

Lichaam
*Borst en buik zijn lichtgroen met een gele waas.
*Broek en anaalstreek zijn helder groen.
*Flank is helder groen.
*Mantel is lichtgroen met een gele waas een nuance
donkerder dan de borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend lichtblauw.

Lichaam
*Borst en buik zijn lichtgroen met een gele waas.
*Broek en anaalstreek zijn helder groen.
*Flank is helder groen.
*Mantel is lichtgroen met een gele waas een nuance
donkerder dan de borst .
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend helder groen.

Vleugels
*Vleugeldek is lichtgroen met een gele waas een
nuance donkerder dan de borst.
*Vleugeldek veren zijn lichtblauw uitvloeiend naar
donkerblauw.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtblauw en
de binnenvlaggen lichtblauw, de buitenvlag van de
binnenste pennen is groen.
*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn lichtblauw.
*De rand van de vleugelbocht is lichtblauw.
*Duimveertjes zijn geelwit.

Vleugels
*Vleugeldek is lichtgroen met een gele waas een
nuance donkerder dan de borst .
*Schouder veren groen.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
*Ondervleugel dekveren zijn helder groen.
*De rand van de vleugelbocht is groen.
*Duimveertjes zijn geelwit.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen.
*Staartpennen zijn groen met gele omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn helder groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
*Staartpennen zijn groen met gele omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn geel groen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten grijs.
*Nagels grijs.

Poten en nagels
*Poten grijs een nuance lichter dan bij de man.
*Nagels grijs.

Snavel
*Grijs.

Snavel
*Grijs.

Formaat
*13,5 centimeter.

Formaat
*13,5 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
MEXICAANSE TRESMARIA DWERGPAPAGAAI
(WILDKLEUR)
Forpus cyanopygius insularis: bl+_D+ /bl+_D+;
MAN:
Kop en masker
*Masker groen, rondom de snavelinplant geelgroen.
*Rondom het oog een naakte smalle oogring.
*Achter het masker donkergroen met een zeegroene
schijn.
*De nek en achterkop donkergroen met een
zeegroene schijn.
Alle kleurafscheidingen zijn vloeiend en hebben een
zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker groen, rondom de snavel inplant geelgroen.
*Rondom het oog een naakte smalle oogring.
*Achter het masker donkergroen.
*De nek en achterkop donkergroen.
Alle kleurafscheidingen zijn vloeiend en hebben een
zeer regelmatig verloop.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn groen.
*Broek en anaalstreek zijn groen overlopend naar
groen met een zeegroene schijn.
*Flank is groen met een gele waas.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend donkerblauw.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn groen.
*Broek en anaalstreek zijn groen, overlopend naar
groen met een zeer zachte zeegroene schijn.
*Flank is groen met een gele waas.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend donkergroen.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen.
*Vleugeldek veren zijn donkerblauw uitvloeiend naar
diep donkerblauw.
*Slag- en armpennen - de buitenvlag donkerblauw
en de binnenvlaggen donkerblauw, de buitenvlag
van de binnenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkerblauw.
*Ondervleugel dekveren zijn donkerblauw.
*De rand van de vleugelbocht is donkerblauw.
*Duimveertjes zijn geelwit.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen.
*Schouder veren donkergroen.
*Slag- en armpennen - de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Ondervleugel dekveren zijn groen.
*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
*Duimveertjes zijn geelwit.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen met gele omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen.
*Staartpennen zijn donkergroen met gele omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn groen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten grijs bruin.
*Nagels grijs tot zwart.

Poten en nagels
*Poten grijsbruin een nuance lichter dan bij de man.
*Nagels grijs tot zwart.

Snavel
*Grijs.

Snavel
*Grijs.

Formaat
*13,5 centimeter.

Formaat
*13,5 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
BLEKE MEXICAANSE DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus cyanopygius pallidus: bl+_D+ /bl+_D+;
MAN:
Kop en masker
*Masker lichtgroen.
*Boven het oog een turkoois blauwe waas.
*De nek en achterkop donkergroen met een gele
waas.
Alle kleurafscheidingen zijn vloeiend en hebben een
zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker lichtgroen.
*Achter het masker donkergroen.
*De nek en achterkop donkergroen.
Alle kleurafscheidingen zijn vloeiend en hebben een
zeer regelmatig verloop.

Lichaam
*Borst en buik zijn lichtgroen met een turkoois
blauwe waas.
*Broek en anaalstreek zijn groen met een turkoois
blauwe waas.
*Flank is groen met een turkoois blauwe waas.
*Mantel is groen met een gele waas.
*Onderrug- en stuitkleur zijn diep glanzend turkoois.

Lichaam
*Borst en buik zijn groen met een blauwgrijze
waas.
*Broek en anaalstreek zijn groen met een
blauwegrijze waas.
*Flank is groen met een blauwgrijze waas.
*Mantel is helder donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn diep glanzend
donkergroen.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen met een gele schijn.
*Vleugeldek veren zijn donkerblauw uitvloeiend naar
diep donkerblauw.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen grijsgroen, de buitenvlag van de
binnenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn diep turkoois blauw.
*Ondervleugel dekveren zijn turkooisblauw.
*De rand van de vleugelbocht is turkooisblauw.
*Duimveertjes zijn geelwit.

Vleugels
*Vleugeldek is helder donkergroen.
*Vleugeldek veren zijn groen met een grijsblauwe
waas.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen donkergrijs groen, de buitenvlag van
de buitenste pennen is groen.
*Primaire vleugeldek veren zijn donkergroen.
*Ondervleugel dekveren zijn helder donkergroen.
*De rand van de vleugelbocht is groen.
*Duimveertjes zijn geelwit.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder groen met gele
schijn.
*Staartpennen zijn donker groen.
*Onderstaart dekveren zijn groen geel.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder donkergroen.
*Staartpennen zijn donkergroen met gele omzoming.
*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele
schijn.

Ogen
*Donkerbruine tot zwarte iris met een donkerbruine
pupil.

Ogen
*Donkerbruine tot zwarte iris met een donkerbruine
pupil.

Poten en nagels
*Poten grijs tot hoornkleurig.
*Nagels grijs tot hoornkleurig.

Poten en nagels
*Poten grijs tot hoornkleurig.
*Nagels grijs tot hoornkleurig.

Snavel
*Grijs tot hoornkleurig.

Snavel
*Grijs tot hoornkleurig.

Formaat
*14 centimeter.

Formaat
*14 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus passerinus passerinus bl+_D+ /bl+_D+;
MAN:
Kop en masker
*Masker helder groen.
*Wangen helder groen.
*Kop groen.
*Nek groen met een zeer zachte grijze waas.
Alle kleurafscheidingen zijn redelijk strak en hebben
een zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker helder groen met een kleine gele driehoek
boven de snavel.
*Kop helder groen.
*Nek helder groen.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen.
*Flank is helder licht groen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug is helder emerald groen.
*Stuit helder emerald groen.
*Anaalstreek helder licht groen.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen een
nuance lichter dan bij de man.
*Flank is helder lichtgroen een nuance lichter dan bij
de man.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.
*Anaalstreek is helder lichtgroen.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen, een nuance donkerder
dan de lichaamskleur.
* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag
donkergroen een nuance donkerder dan de
lichaamskleur, de binnenvlag is donker grijs.
*Binnenste grote slagpennen - de buitenvlag is
donkergroen met een blauwe waas, naar buiten
uitlopend naar groen binnenvlag is donker
grijsgroen.
*Kleine slagpennen de binnenvlag is donkergroen
met een blauwe waas, naar buiten toe uitlopend
naar groen en de buitenvlag is donkergrijsgroen met
een smalle gele rand.
*Primaire vleugeldek veren violet.
*Buitenste secundaire vleugeldek veren
hemelsblauw.
*Binnenste secundaire vleugeldek veren groen naar
buiten toe uitlopend naar hemelsblauw.
*Rand van de vleugelbocht hemelsblauw.
*Duimveertjes helder groen.
*Onder dekveren donker violet.
Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen.
*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene
waas.
Ogen
*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.
Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig.naar donker uitlopend.
Snavel
*Licht hoornkleurig.
Formaat
*13 centimeter.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen een nuance donkerder
dan de lichaamskleur.
*Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag
donkergroen met een minimale gele rand langs de
buitenvlag, de binnenvlag is donker grijsgroen.
*Kleine slagpennen - de binnenvlag is donkergroen
een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de
buitenvlag is donker grijsgroen met een smalle gele
rand.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren helder groen.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren groen naar
buiten toe uitlopend naar hemelsblauw.
*Rand van de vleugelbocht hemelsblauw.
*Duimveertjes helder groen.
*Onder dekveren helder groen.
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Staart
*Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen.
*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene
waas.
Ogen
*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.
Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.
Snavel
*Licht hoornkleurig.
Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus passerinus deliciosus: bl+_D+ /bl+_D+;
MAN:
Kop en masker
*Masker helder smaragdgroen.
*Wangen helder smaragdgroen.
*Kop donkergroen.
*Nek donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Alle kleurafscheidingen zijn redelijk strak en hebben
een zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker helder groen met een gele band boven de
snavel tot aan de ogen.
*Kop helder groen.
*Nek helder groen.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn helder sprankelend
smaragdgroen.
*Flank is helder smaragdgroen.
*Mantel is glanzend groen.
*Onderrug is glanzend emerald groen.
*Stuit glanzend emerald groen.
*Anaalstreek helder licht groen.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen een
nuance lichter dan bij de man.
*Flank is helder lichtgroen een nuance lichter dan bij
de man.
*Mantel is groen.
*Onderrug is groen en stuitkleur is helder groen.
*Anaalstreek is helder lichtgroen.

Vleugels
*Vleugeldek is glanzend donkergroen, een nuance
donkerder dan de lichaamskleur.
* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag
glanzend donkergroen een nuance donkerder dan
de lichaamskleur ,de binnenvlag is donker
grijsgroen.
*Binnenste grote slagpennen - de buitenvlag
glanzend donkergroen een nuance donkerder dan
de lichaamskleur, de binnenvlag is donker
grijsgroen.
*Kleine slagpennen - de binnenvlag helder
lichtgroen, de buitenvlag donker grijsgroen.
*Primaire vleugeldek veren zijn violet.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn turkoois.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
*Rand van de vleugelbocht is helder groen.
*Duimveertjes helder groen.
*Onder dekveren het bovenste deel lichtgroen,
onderste deel diep kobaltblauw.
Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder glanzend
lichtgroen.
*Staartpennen zijn heldergroen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene
waas.
Ogen
*Donkerbruine iris met een grijze pupil.
Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.
Snavel
*Licht hoornkleurig.
Formaat
*13 centimeter.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen een nuance donkerder
dan de lichaamskleur.
* Buitenste 4 grote slagpennen is de buitenvlag
donkergroen met een minimale gele rand langs de
buitenvlag, de binnenvlag is donker grijsgroen.
*Binnenste grote slagpennen - de buitenvlag
donkergroen een nuance donkerder dan de
lichaamskleur, de binnenvlag is donker grijsgroen.
*Kleine slagpennen - de binnenvlag donkergroen
een nuance donkerder dan de lichaamskleur vanaf
de inplant een gele buitenrand en is de buitenvlag
donker grijsgroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn helder groen.
*Buitenste secundaire vleugeldek veren helder groen.
*Binnenste secundaire vleugeldek veren heldergroen.
*Rand van de vleugelbocht heldergroen.
*Duimveertjes geel.
*Onder dekveren helder lichtgroen.

Standaardeisen Forpussen
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Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
*Staartpennen zijn helder groen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn helder geelgroen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een grijze pupil.
Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.
Snavel
*Licht hoornkleurig.
Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
VENEZOLAANSE DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus passerinus viridissimus: bl+_D+ /bl+_D+;
MAN:
Kop en masker
*Masker helder groen donkerder dan bij de nominaat.
*Wangen groen overdekt met een blauwe waas.
*Kop donkergroen.
*Nek donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
Alle kleurafscheidingen zijn redelijk strak en hebben
een zeer regelmatig verloop.

POP:
Kop en masker
*Masker helder groen met een gele band boven de
snavel ter breedte van de snavel.
*Kop helder groen.
*Nek helder groen.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen.
*Flank is helder licht groen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug is helder groen.
*Stuit helder groen met een kobaltblauwe schijn. (iets
glanzend).
*Anaalstreek helder licht groen.

Lichaam
*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen een
nuance lichter dan bij de man.
*Flank is helder lichtgroen een nuance lichter dan bij
de man.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn lichtgroen.
*Anaalstreek is lichtgroen.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen, een nuance donkerder
dan de lichaamskleur.
* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag
donkergroen een nuance donkerder dan de
lichaamskleur, de binnenvlag is donker grijsgroen.
Binnenste grote slagpennen - de buitevlag vanaf
de inplant kobalt blauw naar het einde toe uitlopend
naar donker groen, de binnenvlag is donker
grijsgroen.
*Kleine slagpennen - de binnenvlag is donkergroen
een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de
buitenvlag is vanaf de inplant kobalt blauw naar het
einde toe uitlopend naar donkergroen.
*Primaire vleugeldek veren violet.
*Buitenste secundaire vleugeldekveren hemelsblauw.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren groen naar
buiten toe uitlopend naar hemelsblauw.
*Rand van de vleugelbocht hemelsblauw.
*Duimveertjes geel.
*Onder dekveren donker violet.

Vleugels
*Vleugeldek is donkergroen een nuance donkerder
dan de lichaamskleur.
* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag
donkergroen met een minimale gele rand langs de
buitenvlag, de binnenvlag is donkergrijsgroen.
*Kleine slagpennen - de binnenvlag zijn donkergroen
met een minimale gele rand langs de buitenvlag, de
buitenvlag is donker grijsgroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren helder groen.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren helder
groen.
*Rand van de vleugelbocht helder groen.
*Duimveertjes geel.
*Onder dekveren helder lichtgroen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen.
*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene
waas.
Ogen
*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.
Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.
Snavel
*Licht hoornkleurig.
Formaat
*13 centimeter.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn helder geel groen.
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Ogen
*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.
Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig tot bruin.
Snavel
*Licht hoornkleurig.
Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus xanthopterygius. bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend
naar helder groen zonder vaste begrenzing.
*De nek en achterkop donkergroen.

POP:
Kop en masker
*Masker vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend
naar heldergroen zonder vaste begrenzing.
*De nek en achterkop donkergroen.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn groen, donker
uitlopend naar de anaalstreek.
*Anaalstreek is groen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn donkerblauw.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn geelgroen, donkerder
uitlopend naar de anaalstreek.
*Anaalstreek is heldergroen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn turkoois groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Slag- en armpennen: buitenste 4 pennen zijn de
buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen
donkergrijs, de overige slag en armpennen zijn
donkerblauw.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkerblauw.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Rand van de vleugelbocht is blauw.
*Duimveertjes zijn groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen
en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van
de buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
*De rand van de vleugelbocht is groen.
*Duimveertjes zijn groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen.
*Staartpennen zijn heldergroen met een gele vaan
langs de binnenvlag.
*Onderstaart dekveren zijn groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen.
*Staartpennen zijn groen.
*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten grijsbruin.
*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

Poten en nagels
*Poten grijsbruin.
*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

Snavel
*Hoornkleurig.

Snavel
*Hoornkleurig.

Formaat
*13 centimeter.

Formaat
*13 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
BOLIVIAANSE BLAUWVLEUGEL
DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus xanthopterygius flavescens: bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker vanaf de snavelinplant groengeel, verlopend
naar helder groen zonder vaste begrenzing.
*De nek en achterkop groen.

POP:
Kop en masker
*Masker rondom de snavelinplant groengeel,
verlopend naar heldergroen zonder vaste
begrenzing.
*De nek en achterkop groen.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn groen.
*Anaalstreek is groengeel.
*Mantel is groen, een nuance donkerder dan de
borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn donkerblauw.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn groen.
*Anaalstreek is groen.
*Mantel is groen, een nuance donkerder dan de
borst.
*Onderrug- en stuitkleur zijn heldergroen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groen een nuance donkerder
dan de borst.
*Slag- en armpennen - van de buitenste 4 pennen
zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen
donkergrijs, de overige slag- en armpennen zijn
groen.
*Primaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Rand van de vleugelbocht is blauw.
*Duimveertjes zijn groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn groen, een nuance donkerder
dan de borst.
*Slag- en armpennen - de buitenvlag groen en de
binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de
buitenste pennen is groen.
*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
*De rand van de vleugelbocht is groen.
*Duimveertjes zijn groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen.
*Staartpennen zijn groen.
*Onderstaart dekveren zijn groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen.
*Staartpennen zijn groen met een gele buitenvaan.
*Onderstaart dekveren zijn groen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten grijs.
*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

Poten en nagels
*Poten grijsbruin.
*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

Snavel
*Grijsbruin.

Snavel
*Grijsbruin.

Formaat
*12 centimeter.

Formaat
*12 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC
CEARA (SANTA CRUZ)
BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus xanthopterygius flavissimus: bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar
geelgroen zonder vaste begrenzing, voorhoofd geel.
*De nek en achterkop donkergroen.

POP:
Kop en masker
*Masker vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar
geelgroen zonder vaste begrenzing, voorhoofd geel.
*De nek en achterkop groen.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn heldergroen.
*Anaalstreek is geelgroen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn kobalt neigend naar
violet.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn geelgroen.
*Anaalstreek is heldergroen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn heldergroen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Slag- en armpennen – van de buitenste 4 pennen
zijn de buitenvlag groen met een smalle gele vaan
en de binnenvlaggen grijs, de overige slag- en
armpennen zijn groen met een smalle gele vaan.
*Primaire vleugel dekveren zijn kobalt met en violet
waas.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
*Rand van de vleugelbocht is violet.
*Duimveertjes zijn groen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Slag- en armpennen - de buitenvlag groen met
een smalle gele vaan en de binnenvlaggen grijs, de
buitenvlag van de buitenste pennen is groen met
een smalle gele vaan.
*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
*De rand van de vleugelbocht is groen.
*Duimveertjes zijn groen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
*Staartpennen zijn heldergroen.
*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn groen.
*Staartpennen zijn groen.
*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

Poten en nagels
*Poten grijs.
*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

Poten en nagels
*Poten grijsbruin.
*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

Snavel
*Lichtgrijs.

Snavel
*Lichtgrijs.

Formaat
*12,5 centimeter.

Formaat
*12,5 centimeter.
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Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.
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COLUMBIAANSE (SPENGELI)
BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI
GROEN (WILDKLEUR)
Forpus xanthopterygius spengeli: bl+_D+ /bl+_D+
MAN:
Kop en masker
*Masker helder smaragdgroen.
*Wangen smaragd groen en de kop helder groen met
een licht grijze waas.
*De nek en achterkop donkergroen met een licht
grijze waas.

POP:
Kop en masker
*Masker heldergroen met een smalle gele band
boven de snavel, overgaand in een gele ring rond
het oog.
*Wangen zijn groen.
*Kop is groen.
*De nek en achterkop groen.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn lichtgroen met een
gele schijn.
*Anaalstreek is helder lichtgroen.
*Mantel is groen.
*Onderrug hemelsblauw, naar de stuit uitlopend naar
iets glanzend hemelsblauw.
*Stuitkleur hemelsblauw iets glanzend.

Lichaam
*Borst, buik, broek en flank zijn helder lichtgroen.
*Anaalstreek is helder lichtgroen.
*Mantel is donkergroen.
*Onderrug- en stuitkleur zijn heldergroen.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen, een nuance
donkerder dan de lichaamskleur.
*Slag- en armpennen – van de buitenste 4 pennen
zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen
donkergrijs, de overige slag en armpennen zijn
donkergroen een nuance donkerder dan de
lichaamskleur, vanaf de inplant een lichtgroene
buitenrand, binnenvlag is donker grijsgroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn violet.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn
lichtgroen in de punt overgaand naar hemelsblauw.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn
lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.
*Rand van de vleugelbocht is heldergroen.
*Duimveertjes zijn geel.

Vleugels
*Vleugel dekveren zijn donkergroen een nuance
donkerder dan de lichaamskleur.
*Slag- en armpennen - de buitenvlag is donkergroen
met een minimale gele rand langs de buitenvlag, de
binnenvlaggen donkergroen, de buitenvlag van de
buitenste pennen is donkergroen.
*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn
donkergroen.
*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn
donkergroen.
*De rand van de vleugelbocht is heldergroen.
*Duimveertjes zijn geel.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder glanzend groen.
*Staartpennen zijn heldergroen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn helder geel met een
groene waas.

Staart
*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
*Staartpennen zijn donkergroen met een gele vaan.
*Onderstaart dekveren zijn helder geelgroen.

Ogen
*Donkerbruine iris met een grijze pupil.

Ogen
*Donkerbruine iris met een grijze pupil.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Poten en nagels
*Poten vleeskleurig.
*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Snavel
*Licht hoornkleurig.

Formaat
*12 centimeter.

Formaat
*12 centimeter.
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Opmerkingen :
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