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1: Voorwoord. 
 
Vertegenwoordigers van het geslacht Edelparkieten behoren tot de langst bekende vogels in avicultuur. De 
Grote Alexanderparkiet dankt zijn naam aan Alexander de Grote die enkele van deze vogels meebracht van 
zijn reizen naar Azië. Vandaag de dag behoren halsbandparkieten tot de bekendste en meest gekweekte 
parkietensoorten. In de afgelopen decennia zijn er diverse nieuwe mutaties ontstaan. Veel van deze 
mutaties zijn te combineren zodat het aantal kleurvariaties bijna eindeloos lijkt. Veel van deze mutaties en 
combinaties hebben in liefhebberskringen allerlei soms fantasievolle benamingen gekregen.  
In 2000 heeft het KMV-bestuur een werkgroep aangesteld, die als taak kreeg het opstellen van een 
standaard halsbandparkieten. Na het instellen daarvan heeft deze werkgroep contact gezocht met de binnen 
PS-Holland functionerende Werkgroep Edelparkieten, bestaande uit diverse bekende kwekers uit Nederland 
en België. Deze groep heeft als doel het promoten van de edelparkieten als volierevogel en het verschaffen 
van informatie daarover. Beide werkgroepen hebben daarna contact gelegd met MUTAVI, een 
researchgroep die zich richt op de vederstructuur en de genetica van vogels. Belangrijke doelstelling van 
MUTAVI is het bereiken van een internationale, éénduidige naamgeving van mutaties gebaseerd op 
vederonderzoek. 
 
Hoewel de drie genoemde groepen ieder hun eigen doelstelling hadden is constructief samengewerkt. De 
meeste tijd is gaan zitten in de naamgeving van de mutaties. Zoals hierboven gezegd werden in 
kwekerskringen verschillende fantasiebenamingen gebruikt. Het heeft veel tijd en overredingskracht gekost 
om op één lijn te komen. Uiteindelijk is dat gelukt en wij hopen dat op die manier een breed draagvlak is 
ontstaan voor de voorgestelde benamingen, mede door de verschillende publicaties van de werkgroep die in 
alle Nederlandstalige vogelbladen zijn verschenen. De gebruikte benamingen en genetische symbolen 
sluiten aan bij de internationale nomenclatuur. Om de overgang gemakkelijker te maken vindt u in deze 
standaard de juiste benaming en de oude benaming vermeld in de tabel met de voornaamste 
mutatiekenmerken. Wij hopen dat binnen korte tijd de juiste benamingen door iedereen gebruikt zal worden. 
Het is even wennen maar recente naamsveranderingen zijn ook in korte tijd ingeburgerd geraakt. Als positief 
voorbeeld hiervan verwijzen wij naar de verandering van isabel naar pallid bij de agapornis roseicollis. De 
discussie hierover vond in dezelfde tijd plaats als de discussie binnen de werkgroep halsbandparkieten. Bij 
de roseicollis is men er inmiddels al aan gewend dus bij de halsbandparkieten zal het ook wel meevallen. 
De werkgroep heeft het concept van de standaard Deel 1 op 3 mei 2003 in Dinteloord gepresenteerd aan 
een groep van meer dan 70 kwekers en keurmeesters van bijna alle vogel- en parkietenorganisaties uit 
Nederland en België. Ook daar is positief gereageerd op de keuzes die gemaakt zijn.  
 
Lang niet alle mutaties worden in grote aantallen gekweekt, sommigen zijn nog maar kort geleden ontstaan 
en andere zijn er al langer maar kweken zeer moeilijk. Er is daarom een keuze gemaakt welke combinaties 
en mutaties beschreven moesten worden. Bij het algemener beschikbaar komen van die kleurslagen zullen 
aanvullingen op de standaard gemaakt dienen te worden. 
 
De nu voorliggende standaard is het tweede deel van de standaard Edelparkieten. Hierin heeft de zelfde 
werkgroep de overige soorten van de Edelparkieten beschreven en de meest voorkomende mutaties. Op 27-
08-06 is deze standaard gepresenteerd en besproken in Roosendaal besproken. Hierbij waren weer diverse 
vogelbonden en federaties bij aanwezig. 
 
De samenstellers van deze standaard hopen een positieve bijdrage geleverd te hebben aan de ontwikkeling 
van de vogelsport. Zij zullen de vinger aan de pols houden en indien nodig aanvullingen op deze standaard 
verzorgen. De werkgroep bedankt de Werkgroep Edelparkieten van Euro -Parrot en MUTAVI voor de 
prettige samenwerking. 
 
De KMV Tropische vogels en  parkieten spreekt de hoop uit dat deze standaard mag bijdragen tot een 
eenduidige keuring van de Edelparkieten en dat deze standaard ook stimulerend  mag werken op het aantal 
inzendingen op tentoonstellingen. Het KMV-bestuur bedankt hierbij de Werkgroep Halsbandparkieten PSC, 
bestaande uit de heren Alex de Graaf, Jan de Nijs en Piet Onderdelinden. 
 
Bergen op Zoom, december 2006  
De KMV Tropische vogels en Parkieten 
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2: Algemeen 
 
2a: Het geslacht Edelparkieten,genus Psittacula 
 
Algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht. 
 
• 15 soorten met 20 ondersoorten, 2 uitgestorven, 1 soort zeer bedreigd met uitsterven en 1 twijfelachtige 

(onder)soort.  
• formaten tussen 29 en 64 cm 
• Strak bevederd, lange spits toelopende staart met 2 verlengde staartpennen 
• Duidelijk geslachtsonderscheid, soms snavelkleur, soms tekening 
• duidelijk verschil met jeugdkleed, na 1,5 – 2,5 jaar volledig op kleur 
• Biotoop: bossen, velden, veel soorten zelfs in bewoonde plaatsen 
• Holenbroeder 
• Snelle vliegers, toch ook goede klauteraars 
• Voeding: Zaden, granen en vruchten 
 
Binnen het geslacht van de Edelparkieten worden de volgende soorten en hun ondersoorten 
onderscheiden: 
 
• Grote Alexanderparkiet P.eupatria  

P.e.eupatria  Grote Alexanderparkiet 
P.e.nipalensis  Nepalese Alexanderparkiet 
P.e.magnirostris  Andamanen Alexanderparkiet 
P.e.avensis   Birma Alexanderparkiet 
P.e.siamensis  Laos Alexanderparkiet 

 
• Halsbandparkiet  P.krameri 

P.k.krameri   Afrikaanse halsbandparkiet 
P.k.parvirostris  Abessijnse halsbandparkiet 
P.k.borealis   Neumann’s halsbandparkiet 
P.k.manillensis  Indische halsbandparkiet 
 

• Mauritiusparkiet  P.echo 
P.echo   Mauritiusparkiet of Echo-parkiet 

 
• Grijskopedelparkiet P.himalayana 

P.h.himalayana  Himalaya zwartkopedelparkiet 
P.h.finschii   Finsch zwartkopedelparkiet  

 
• Pruimekopparkiet  P.cyanocephala 

P.cyanocephala 
 
• Rozekopparkiet  P.roseata 

P.r.roseata   Rozekopparkiet of Bloesomkopparkiet 
P.r.juneae   Birma Rozekopparkiet 

 
• Rotschild’s parkiet P.intermedia 

P.intermedia                        Rotschild’’s parkiet 
 
• Duifparkiet   P.columboides 

P.columboides  Duif- of Malabarparkiet 
 
• Layard parkiet  P.calthorpae 

P.calthorpae  Layard parkiet of Emeraldnek-parkiet of Blauwstaartparkiet 
 

• Seychellen parkiet † P.wardi † 
P.wardi   Seychellen edelparkiet 
 

• Newton’s parkiet † P.exsul † 
P.exsul   Newton’s edelparkiet 
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• Derbyan parkiet  P.derbiana 

P.derbiana   Derbyan of China-parkiet 
 
• Rozeborstbaardparkiet P.alexandri 

P.a.alexandri  Java rozeborstbaardparkiet 
P.a.kangeanensis  Kangean rozeborstbaardparkiet 
P.a.dammermanni  Dammerman’s rozeborstbaardparkiet 
P.a.perionca  Nias rozeborstbaardparkiet 
P.a.major   Babi rozeborstbaardparkiet  
P.a.cala   Simeulue rozeborstbaardparkiet 
P.a.abbotti   Abbott’s rozeborstbaardparkiet 
P.a.fasciata   Indische rozeborstbaardparkiet 

 
• Blyth’s parkiet  P.caniceps 

P.caniceps   Blyth’s of Nicobarenparkiet 
 
• Langstaart parkiet  P.longicauda 

P.l.longicauda  Langstaart- of Malakkaparkiet 
P.l.defontainei  Natuna langstaartparkiet 
P.l.modesta  Roodkop langstaartparkiet 
P.l.tytleri   Andamen langstaartparkiet 
P.l.nicobarica  Nicobaren langstaartparkiet 

 
Bij meerdere soorten binnen dit geslacht zijn mutaties ontstaan. In dit deel van de standaard beschrijven we 
echter alleen de mutaties en de kleurslagen van de Indische Halsbandparkiet. Deze soort is het meest 
gekweekt en hiervan zijn ook de meeste kleurslagen bekend. 
 
2b: Niet opgenomen soorten in deze standaard: 
 
Er zijn vier soorten niet in deze standaard opgenomen,twee ervan omdat ze helaas zijn uitgestorven en twee 
omdat ze niet gehouden worden in Europa en er te weinig gegevens over bent zijn. 
Wel geven we een korte omschrijving van deze soorten,indien U een van deze soorten tegen komt (de niet 
uitgestorven wel te verstaan) dan kontact opnemen met de KMV  
 
Echo of Mauritius parkiet ( Psittacula echo)  Newton & Newton  1876 
Deze zeer zeldzame soort komt voor op het eiland Mauritius. Lijkt erg veel op de Afrikaanse halsband 
parkiet is met zijn 42 cm iets forser en zijn wat donkerder van kleur. De zwarte halsband van de man is ook 
wat breder. De snavel van de man is donkerrood met een gele punt en de ondersnavel zwart. De pop heeft 
een zwarte snavel een iets kortere staart en een geelgroene nekband. 
 
Blyth’s parkiet ( Psittacula caniceps)  Blyth  1846 
Over deze 56 grote  Blyth’s parkiet is nog zeer weinig bekend. Er zijn geen ondersoorten. 
Verspreidingsgebied is Kondul, Groot Nicobar en Monschall van de Nicobar eilanden. 
De kop is licht lilagrijs, ze bezitten een brede baard, een zwarte voorhoofdsband en zijn verder overwegend 
groen van kleur. Poppen hebben een zwarte snavel mannen een rode boven en zwarte onder. Verder 
hebben poppen meer blauw in de kop en is de staart veel korter. 
 
 
2c: Uitgestorven soorten: 
 
Newton’s parkiet ( Psittacula exsul) 
Deze 40 cm grote edelparkiet is omstreeks 1875 uitgestorven 
Uiterlijk waren dit zeegroen gekleurde halsband parkieten. 
 
Seychelles parkiet ( Psittacula wardi) 
Deze 41 cm grote Edelparkiet is begin 20ste eeuw uitgestorven. 
Een volwassen man had een zwarte band en het achterhoofd was blauwovergoten. Beide geslachten 
hadden een rode snavel en een roodbruine vleugelvlek.  
Verdere gegevens zijn er niet bekend. 
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3: Veerstructuur en mutaties. 
 
3a: Veerstructuur van de Edelparkieten. 
 
Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden: 
a. zwart eumelanine 
b. geel psittacine 
c. rood psittacine 
 
De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de zgn. blauwstructuur. Deze gecombineerd met 
het gele psittacine in de cortex geeft de baard haar groene kleur. 
De haakjes zijn in een groot deel van de bevedering niet volledig gekleurd. Dit zorgt er voor dat de kleuren van 
de edelparkieten niet zo fel zijn als bij andere kromsnavels. De vogels tonen een lichte waas in het grootste 
deel van de veervelden. De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.  
 
De kleur van de snavel en de oogring is bij alle tot heden bekende mutaties rood gebleven. Alleen de kleur van 
de ondersnavel, waar zich eumelanine bevindt, kan veranderen bij diverse mutaties. Dit geldt ook voor de oog- 
en pootkleur.  
 
3b: De mutaties bij de Edelparkieten. 
 
BLAUW 
De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex. Opvallend is dat de kleur van de 
snavel, evenals de kleur van de oogringen (washuid) rood blijft. Dat deze mutatie niet uitsluitend het gele 
psittacine reduceert blijkt uit de kleur van de nekband. Deze is wit in plaats van roze. De reductie beperkt 
zich dus tot de bevedering. 
Vererving: autosomaal recessief,  
Symbool: bl 
 
TURQUOISE.  
Deze mutatie zorgt voor een partiële psittacinereductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer 30 % is. 
In de praktijk blijkt dat de werking van deze mutatie ligt tussen de 10 en 90%, dit geeft een grote variatie in 
kleur. Een lastig punt bij deze kleurslag vormt de egaliteit, vooral op het rugdek.  
Bij halsbandparkieten werd deze mutatie pastelblauw genoemd. Deze mutant heeft echter niets met pastel 
te maken. Het is dezelfde mutant die bij andere kromsnavels zeegroen heet en bij grasparkieten geelmasker 
wordt genoemd. Vanwege het internationale karakter van de halsbandliefhebberij is hier gekozen voor 
turquoise, een naam die in meerdere talen bekend is.  
De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw en aqua, waarbij het psittacinebezit dominant is. 
De volgorde van dominantie in de vererving is dus:aqua - turquoise – blauw. 
Vererving: autosomaal recessief. 
Symbool: bltq 
 
AQUA. 
Ook deze mutatie zorgt voor een partiele psittacinereductie. Ideaal is wanneer deze voor ongeveer 50% is.  
Het verschil met de turquoise is dat de aqua veel egaler van kleur is . 
De aqua is de nieuwe naamgeving voor zeegroen ook vaak foutief  pastelbauw genoemd. 
De werking van de aqua is dat het psittacine  gerduceerd wordt en het melanine ongewijzigd blijft 
Vererving autosomaal recessief 
Symbool: blaq 
 
CINNAMON 
Door een onvolledige oxydatie van het eumelanine wordt dit niet zwart maar blijft bruin van kleur. De kleur 
welke vervolgens ontstaat, is in grote mate afhankelijk van de concentratie melanine. De lichaamskleur 
wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd. Op plaatsen waar een hoge concentratie 
eumelanine aanwezig is, zoals in de keeltekening, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin. De vogels 
worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden. 
Vererving: geslachtsgebonden recessief 
Symbool: Xcin 
 
PALLID 
Deze mutatie veroorzaakt een kwantitatieve melaninereductie. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance 
lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen en de ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo licht 
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mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat. Opvallend is dat de pennen bij de schacht 
het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden. Deze mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met 
ino. Deze mutatie wordt dan ook veelvuldig ingekweekt. Het resultaat is dat er veel vogels zijn met een te 
bleke lichaamskleur. 
Vererving: geslachtsgebonden recessief. 
Symbool: Xino pd. 
 
FALLOW 
De fallowmutatie zorgt ervoor dat er geen pigmentafzetting is in de ogen en in de hoorndelen. De ogen zijn 
dus nu helder rood van kleur, de poten zijn vleeskleurig en de nagels hoornkleurig. De lichtere kleur van het 
eumelanine komt ook tot uiting in de kleur van de ondersnavel. Deze is niet meer zwart maar donkerrood. 
Tevens zijn de pigmentkorrels, die in de bevedering aanwezig zijn, kleiner van afmeting. Hierdoor is er meer 
reflectie van licht wat een lichaamskleur geeft die een nuance lichter is. Er is ook een onvolledige oxydatie 
van de eumelaninekorrels, waardoor deze bruin van kleur blijven. Net als bij een aantal andere 
parkietensoorten, zijn er ook bij de halsbandparkiet twee types fallow ontstaan: de (brons) fallow (de donkere 
vorm) en de palefallow (de lichte vorm,herkenbaar aan de rode ogen zonder iris). 
Vererving: autosomaal recessief 
Symbool: abz voor de (bronzefallow) en cf voor de palefallow (clearheadfallow). 
 
DOMINANT GEZOOMD 
Een kwantitatieve melaninereductie, waarbij het ideaal een reductie van 50% is. De variatiebreedte is echter 
groot. De koptekening waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt wel lichter van kleur maar 
kan nog het best als zwart omschreven worden. De kleur van de pennen is typisch voor de pastelmutatie: 
licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe. 
Vererving: autosomaal dominant 
Symbool: Ed, van het Engelse Edged Dilute.  
 
DONKERFACTOR 
Veroorzaakt een minder diepe bewolkte zone waardoor er meer absorptie van licht is. Hierdoor wordt de 
lichaamskleur donkerder. De diameter van de baarden wordt eveneens kleiner. 
Vererving: autosomaal onvolledig dominant 
Symbool: D 
 
GRIJSFACTOR 
De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de 
sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen 
verstrooiing(interferentie) van blauw licht plaats. In de groen, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag 
resp. grijsgroen, turquoise grijs en grijs genoemd. 
Vererving: autosomaal dominant 
Symbool: G. 
 
 
VIOLETFACTOR 
Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht 
in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie 
met een donkerfactor. Met een enkele donkerfactor ontstaat de typische violetkleur. Bij een dubbele 
donkerfactor is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur 
een nuance donkerder dan zonder violetfactor. 
Vererving: autosomaal onvolledig dominant 
Symbool: V. 
 
BLEEKSTAART 
Deze mutatie veroorzaakt een plaatselijke eumelaninereductie. Dit is het geval in de staart, de 
onderstaartdekveren en de onderbuik. Bij mannen vindt de reductie ook op de kop plaats. De 
melaninereductie is op deze plaatsen bij voorkeur maximaal. Dit opbleken van de kleur gaat geleidelijk en 
het duurt drie jaar voordat de vogel volledig op kleur is. In de rest van de bevedering moet de kleur maximaal 
zijn om een zo groot mogelijk contrast te verkrijgen. 
Vererving: autosomaal recessief 
Symbool: ct (cleartail) 
 
SL INO-FACTOR 
Een totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet 
beïnvloed. 
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SL staat voor sex –linked geslachtsgebonden in het Engels 
Vererving: geslachtsgebonden recessief. 
Symbool:  Xino  
 
RECESSIEF INO-FACTOR 
Net als bij de SL ino factor heft de recessief ino factor dezelfde werking van een totale reductie van het 
melanine in de bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beeinvloed. 
Vererving: autosomaal recessief 
Symbool: a 
 
RECESSIEF BONT 
Een zeer onregelmatig bontpatroon dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen. Kenmerk 
is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreekt dus de koptekening bij de 
mannen. 
Vererving: autosomaal recessief 
Symbool: s 
 
OPALINE 
Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de buik. Typisch kenmerk is de blanke 
vleugelspiegel. 
Vererving: geslachtsgebonden recessief. 
Symbool: Xop 
 
MISTY 
Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 75%. 
Vererving: autosomaal dominant 
Symbool: Mt. 
 
OVERGOTEN 
 
Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 20%. 
Vererving: autosomaal recessief 
Symbool: Dil, van het Engelse Dilute.  
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3c: Toelichting benamingen: 
In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke 
kenmerken van de halsbandparkieten en daarmee Edelparkieten . In deze standaard is er naar gestreefd om 
de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook 
internationaal bekend en aanvaard.  
 
Wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De 
internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal. We kennen een groot 
deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten, o.a. grasparkieten. Wij 
verwachten dan ook dat de kwekers na een overgangsperiode algemeen gebruik zullen gaan maken van de 
voorgestelde benamingen. Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de 
nieuwe standaardnamen en de “oude namen” toegevoegd. 
 
Standaard naam mutatie Oude benaming 

Groen Wildkleur 
Blauw Blauw 
Cinnamon Isabel  
Pale (bleekop) Fallow Buttercup, geelkop roodoog, dun fallow 
Bronze Fallow Recessief cinnamon 
Grijsgroen Olijf 
Grijs Grijs 
Turquoise  Pastelblauw, Zeegroen 
Lutino Geel  
Dominant gezoomd Fallow, Pastel 
Overgoten Gele/witte zwartoog 
Pallid Lacewing, Isabel 
D Groen Donkergroen 
DD Groen Olijfgroen 
Bleekstaart Geelkop geelstaart 
Misty Bleekgroen  
Opaline Grijskop 
Recessief Bont Afr. Bont, Opaline 
Violet Amerikaans Kobalt 
D blauw Kobaltblauw 
DD blauw Mauve 
 
Noot: De benaming D Groen, DD Groen , D blauw en DD Blauw zullen pas in het keurseizoen worden 
doorgevoerd. 
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3d: De kleurvererving van de Edelparkieten mutaties. 
 
Voor een uitgebreide behandeling van de regels van de erfelijkheidsleer wordt verwezen naar het 
werkje “Algemene erfelijkheidsleer” verkrijgbaar op het bondsbureau van de NBvV. 
 
Autosomaal recessief verervende mutaties. 
Turquoise   Reductie psittacine tot 30 %, multiple allele van de blauwfactor 
    Symbool: bltq 
Blauw               Volledige reductie psittacine. 
    Symbool: bl 
Brons Fallow  De donkere vorm van fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerrood. 

Oogkleur rood met geelachtige iris. 
    Symbool: abz 
Pale Fallow   Het lichte type fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donker rood. 
    Oogkleur rood zonder zichtbare iris.  
    Symbool: cf 
Bleekstaart   Plaatselijke reductie van eumelanine in kop,staart en onderbuik 
    Symbool: ct 
Recessief bont   Onregelmatig bontpatroon. Koptekening ontbreekt 
    Symbool: s 
Recessief Ino   Volledige reductie eumelanine 
    Symbool: a 
Overgoten  Reductie van het eumelanine tot ongeveer 20% 
 Symbool: Dil 
 
Autosomaal dominant verervende mutaties. 
Grijs    Door verandering inwendige vederstructuur geen reflectie van blauw  
    Symbool: G 
Dominant Gezoomd Reductie van het eumelanine tot ongeveer 50%, in het hart van de veer. De 

veerranden hebben bijna volledig pigment 
 Symbool: Ed 
Misty Reductie van het eumelanine tot ongeveer 75% 
 Symbool: Mt 
 
Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties. 
Donkerfactor Door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder 

diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de 
totaalkleur donkerder wordt. 

 Symbool: D 
Violetfactor De structuur van de sponszone is veel fijner geworden waardoor er 

interferentie optreedt met als gevolg het terugkaatsen van violet in plaats 
van blauw licht. 

 Symbool: V 
 
Geslachtgebonden recessief verervende mutaties. 
Ino    Volledige reductie eumelanine 
    Symbool: Xino  
Cinnamon: Kwalitatieve reductie van het eumelanine. Dit is bruin in plaats van zwart van 

kleur 
 Symbool: Xcin 
Pallid Reductie van eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met 

ino 
 Symbool: Xinopd 
Opaline Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de 

buik. Toont vleugelspiegel. 
 Symbool: Xop 
 
Geslachtgebonden dominant verervende mutaties. 
Zijn nog niet bekend. 



KMV Tropische vogels en parkieten 

Pagina 11 van 38

4: Standaard Edelparkieten 
 
4a.Afrikaanse Halsbandparkiet 
In deel 1 van deze standaard wordt de Indische halsbandparkiet beschreven en zijn mutaties. In deel 2 wordt 
alleen de Afrikaanse halsbanparkiet beschreven. Ter vergelijking is ook de beschrijving van de wildkleur 
Indische Halsbandparkiet opgenomen. 
 
Afrikaanse halsbandparkiet (Psittacula krameri krameri) Scopoli 1769 
 
Algemeen: Herkomst West Afrika, Senegal, Luanda en Zuid Susan. 
Formaat: 40 cm 
Ringmaat: 6 mm 
 
De fysieke standaard van de Afrikaanse halsbandparkiet 
 
Conditie: 
Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge 
puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder 
verminkingen of andere gebreken. 
Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke 
glans. 
 
Formaat: 
De lengte van de Afrikaanse halsbandparkiet is 40 cm. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte. 
 
Model: 
Een ideale Afrikaanse halsbandparkiet is een slanke vogel in verhouding tot de Indische halsbandparkiet. De 
ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn. 
De schouders zijn smal. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de 
aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn. 
 
Houding: 
De Afrikaanse halsbandparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van  70 
graden met het horizontaal maakt. De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo 
omklemmen,dat de vogel vrij zit van het hout. 
De dijen zijn zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat,als de juiste stand wordt aangenomen komt 
dit het type ten goede. 
 
Kop: 
De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam deze is niet grof maar moet wel passen bij het 
postuur. De kop is rond en bol. De snavelbasis is smal. De lengteas van de schedel richt zich iets naar 
beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan 
weerzijden de oogkas. 
 
Poten: 
Het loopbeen moet recht zijn,zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en 
twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels. 
 
Snavel: 
De snavel is smal. De snavel oogt smal,is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. 
De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele 
mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de in de 
bovensnavel. 
 
Bevedering: 
De bevedering is compleet,dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De 
vleugels,tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug 
gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. De staart is relatief lang,gesloten en aan het enigszins 
afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen,die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn 
het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren. 
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Kleurslag/soort 
 
Formaat: 

Man: Afrikaanse 
halsbandparkiet 
40 cm 

Pop: Afrikaanse 
halsbandparkiet 
39 cm 

Man: Indische 
halsbandparkiet 
42 cm 

Pop: Indische 
halsbandparkiet 
41 cm 

Kleur: groen groen groen groen 
Voorhoofd en 
wangen. 
Achterkop 

Helder lichtgroen 
 
Groen met 
blauwe waas  

Grasgroen,iets 
doffer dan bij de 
man  

Helder lichtgroen 
 
Groen met 
hemelsblauwe 
waas 

Lichtgroen,doffer 
dan bij man 

Hals en borst 
 
Buik 

Grasgroen 
 
Egaal grasgroen 

Grasgroen 
 
Egaal grasgroen 

Groen,lichtgrijs 
bewaasd 
Egaal lichtgroen 

Groen,zeer licht 
grijsachtig bewaasd 
Egaal lichtgroen 

Mantel en onderrug 
 
Stuit 

Grasgroen 
 
Helder grasgroen 

Grasgroen 
 
Helder grasgroen 

Groen met iets 
grijze aanslag 
Helder groen 

Groen met iets 
grijze waas 
Helder groen 

Hand - en 
armpennen 

Donkergroen, 
buiten vlag diep 
groen,binnenvlag 
zwartgrijs. 
Binnenzijde 
geelgroen 

Donkergroen, 
buitenvlag 
grasgroen,binnen 
vlag 
donkergroen. 
Binnenzijde 
geelgroen 

Grijszwart,buiten - 
vlag 
diepgroen,binnen - 
vlag zwartgrijs. 
Binnenzijde 
geelgroen  

Grijszwart,buiten 
vlag 
diepgroen,binnen 
vlag zwartgrijs. 
Binnenzijde 
geelgroen 

Vleugel dekveren  Groen,iets 
bewaasd 
Duimveertjes 
groen  

Grasgroen,iets 
bewaasd 
Duimveertjes 
groen 

Groen iets 
bewaasd 
 
Duimveertjes groen 

Groen iets 
bewaasd 
 
Duimveertjes groen 

Middelste 
staartpennen 

Helder groen 
overgaand in 
blauw met een 
geel puntje 

Heldergroen 
overgaand in 
blauw met een 
geel puntje 

Heldergroen 
overgaand in blauw 
met een geelgroen 
puntje 

Heldergroen 
overgaand in blauw 
met een geelgroen 
puntje 

Overige 
staartpennen  
Onderzijde 
onderstaart 
dekveren 

Helder groen  
 
Geelgroen 
Groen 

Helder groen 
 
Geelgroen 
Groen 

Heldergroen 
 
Geelgroen 
Groen 

Heldergroen 
 
Geelgroen 
Groen 

Bovenstaart 
dekveren 

Heldergroen Groen Heldergroen Groen 

Snavel Donkerrood met 
zwarte waas en 
snavel punt 
Onder snavel 
zwart. 

Donkerrood met 
zwarte waas en 
snavel punt. 
Ondersnavel 
zwart 

Dieprood met een 
zwarte snavelpunt. 
Ondersnavel zwart 
en donkerrood aan 
de basis 

Dieprood met een 
zwarte snavelpunt. 
Ondersnavel zwart 
en donkerrood aan 
de basis 

Poten  Grijs  Grijs Grijs Donkervleeskleurig 
Nagels Donkergrijs Donkergrijs Donkergrijs Zwartgrijs 
Ogen Zwart,met smalle 

bleke iris. 
 

Zwart met smalle 
bleke iris 

Zwart met smalle 
bleke iris 

Zwart met smalle 
bleke iris 

Tekening:     
Voorhoofdsband 
Keel 

Zwart 
Zwart 

Grijsgroen 
n.v.t. 

Zwart 
Zwart 

Grijsgroen 
n.v.t. 

Hals/nekband Zwart,in nek 
overgaand in diep 
roze. Boven de 
nekband een 
smalle blauwe 
rand 

Vaag groen Zwart,in nek 
overgaand in diep 
roze 

Dof grijs/bruin,op 
de plaats van het 
roze van man 
lichtgroen 

Vleugelpennen Slagpennen fijne 
crème zoom 

Slagpennen fijne 
crème zoom 

Slagpennen fijne 
crème zoom 

Slagpennen fijne 
crème zoom 

Vleugelbocht Geel Geel Geel Geel 
Ooglid Roze Roze Bleekroze Bleekroze 
Oogring Rood Rood Rood Rood 
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Keurtechnische aanwijzingen: Afrikaanse halsband parkiet 
Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Het missen van een of meerdere nagels is een 
veelvoorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn. Bij kleur dient er rekening mee te worden gehouden dat 
de kleuren bij de Edelparkieten niet de helderheid en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavels 
verwacht mag worden. De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang,het is geen 
scherpe afscheiding. De nagels dienen eenkleurig te zijn. 
De keeltekening en de nekband bij de man dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel 
zijn. 
Het roze en blauw van de nekband zo diep mogelijk. De pop is in het geheel matter van kleur,maar dient wel 
zo egaal mogelijk te zijn op rug –en vleugeldek. De pop mist de nekband,door een andere vederstructuur ter 
plaatse is er wel nog een vage groene nekband zichtbaar,de kleur is wat helderder dan de kop zelf. 
De nekband bij de man is pas in het derde levens jaar volledig op kleur,indien er in het tweede jaar al enige 
vorm va 
Buiten het formaat is de Afrikaanse halsband direct te herkennen aan de donkerrode bovensnavel met 
zwarte punt t.o.v. de Indische halsband,ook is de kop wat ronder van vorm. 
De benaming bij het keuren kan volstaan met alleen Afrikaanse halsband parkiet,zonder toevoeging van 
wildkleur of lichtgroen. Mannen worden in schaal 1 gekeurd,poppen in schaal 2. 
Mutanten niet bekend of te weinig gegevens over. 
Voor alle duidelijk is de Indische halsband in deze standaard naast de Afrikaanse geplaatst. Voor mutanten 
van de Indische halsband verwijzen wij U naar deel 1 standaard Edelparkieten,waar de Indische halsband 
geheel is in omschreven. 
 
Keurtechnische aanwijzingen: Indische halsbandparkiet 
Zie Afrikaanse halsband en deel 1 van standaard Edelparkieten. 
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4b. Roze borstbaard parkieten  
 
Algemeen: Van de roze borstbaard parkieten zijn 7 ondersoorten,die qua formaat en kleur van de snavel 
verschillend zijn,hiervan worden er 4 omschreven in deze standaard. De andere 3 ondersoorten komen 
zover bekend niet voor in West – Europa en/of de onderlinge verschillen te minimaal. 
De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten. 
 
Java roze borstbaard parkiet (Psittacula alexandri alexandri) Linne 1758. 
 Dit is de nominaatvorm en komt voor op Java, Bali, Indonesie en het zuiden van Borneo, waar hij 
waarschijnlijk is ingevoerd. 
Formaat: 33 cm 
Ringmaat 6,5 mm. 
 
Dammerman’s roze borstbaard parkiet (Psittacula alexandri dammermani)  Chasen und Kloss 1932 
Deze ondersoort komt voor op de Karimundjawa eiland en Indonesie. 
Formaat: 36 cm 
Ringmaat: 7 mm  
 
Nias rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri perionca) Oberholser 1912 
Deze ondersoort komt voor op Nias eiland en Indonesie. 
Formaat: 37 cm 
Ringmaat: 7 mm 
 
Simeulue rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri cala) Oberholser 1912 
Deze ondersoort komt voor op de Simeulue eiland en Indonesie 
Formaat: 36 cm 
Ringmaat 7 mm 
 
Indische rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri fasciata) P.L.S. Muller 1776 
Deze ondersoort is zowel in de natuur als bij de kwekers de meest voorkomende soort,er zijn  dan ook al 
een aantal mutanten bij opgetreden. 
Het verspreidingsgebied is Noord –India,Nepal tot Assam, Oost –Pakistan,Bangla 
Desh,Burma,Thailand,Indochina,als ook Hainan eiland en Mergui Archipelago. 
Formaat: 33 cm 
Ringmaat: 6 mm 
 
Niet omschreven rozeborstbaard parkieten: 
 
Babi rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri major)  Richmond 1902 
Zoals de toevoeging Major al aangeeft ,is de Babi rozeborstbaard parkiet met zijn 38 cm de grootste 
ondersoort,binnen de groep rozeborstbaard parkieten. Hij lijkt veel op de Indische ondersoort,maar verschil 
vooral in formaat. Ook mist de Babi de blauwe en groene waas in de kop. De borstkleur is ook wat dieper en 
mist de lila waas. De Babi rozeborstbaard parkiet komt voor  op de Babi –en Lasia Eilanden. 
 
Andamen rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri abotti)   Oberholser 1919 
De Andamen rozeborstbaard parkiet komt ook veel overheen met de Indische ondersoort,is alleen (36 cm) 
wat groter en over het algemeen wat lichter van kleur. De kop toont wel de blauwe waas ,maar geen groene 
waas,ook de borstkleur is wat bleker met lila waas. 
Deze ondersoort komt alleen voor op de Andamen Eilanden. 
 
Kangean rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri kangeanensis)   Hoogerwerf 1962 
Deze laatst ontdekte ondersoort verschilt maar weinig met de Dammerman’s ondersoort. De snavel is groter 
en de kop mist de groene waas. De schoudervlekken zijn helderder geel. Het formaat is 35 cm. De snavel bij 
zowel man als pop rood. Deze ondersoort komt alleen voor op de Kangean Eilanden. 
 
Noot: 
Wanneer U een van deze 3 niet beschreven ondersoorten tegen komt,verzoeken wij U dit te melden bij de  
KMV tropische vogels en parkieten. Indien nodig zullen ze dan alsnog opgenomen gaan worden in deze 
standaard.  
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De fysieke standaard van de rozeborstbaard parkiet 
 
Conditie: 
Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in 
aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben zonder verminkingen of 
andere gebreken. 
Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke 
glans. 
 
Formaat: 
De lengte van de rozeborstbaard parkieten,zit tussen de 33 cm en 38 cm in. T.o.v. de overige Edelparkieten 
hebben de rozeborstbaard parkieten een relatief korte staart. 
 
Model: 
Een ideale rozeborstbaard parkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek 
tot aan de punt van de staart een rechte lijn. 
De schouders zijn breed. De hals is kort,in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de 
aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken. 
 
Houding: 
De rozeborstbaard parkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden 
met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok omklemmen,dat de 
vogel vrij van stok hout. 
De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat,als de juiste stand wordt aangenomen 
komt dit het type ten goede. 
 
Kop: 
De grootte van de kop is vrij fors maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een 
iets afgeplatte schedel. De snavelbasis is breed. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden 
waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden 
een oogkas. 
 
Poten: 
Het loopbeen moet recht en stevig zijn,zonder vergroeiingen of verruwing. 
Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van 
eenkleurige,gelijkmatig gebogen nagels. 
 
Snavel: 
De snavel is krachtig en breed aangezet. De snavel oogt robuust,is goed gerond en vormt met de schedel 
een vloeiend gebogen lijn. 
De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt 
enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de 
bovensnavel. 
 
Bevedering: 
De bevedering is compleet,dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De 
vleugels,tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug 
gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. 
De staart is relatief kort,gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen,die 
trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door 
onderstaart dekveren. 
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Kleurslag 
 
 
 
Formaat: 

Man: 
Java roze borstbaard 
parkiet 
 
33 cm 

Pop: 
Java roze borstbaard 
parkiet 
 
33 cm 

Man: 
Dammerman’s 
rozeborstbaard parkiet 
36 cm 

Pop: 
Dammerman’s 
rozeborstbaard parkiet 
36 cm 

Man: 
Nias rozeborstbaard 
parkiet 
 
37 cm 

Pop: 
Nias  
rozeborstbaard parkiet 
37 cm 

Kleur: groen groen groen groen groen groen 
Kop 
 
 
Nek 

Helder grijs met blauwe 
waas 
 
Heldergroen 

Helder grijs met vage 
blauwe waas 
 
Heldergroen 

Helder blauwgrijs, 
voorhoofd iets groene 
waas 
Lichtgroen  

Helder blauwgrijs met vage 
blauwe waas. 
 
Lichtgroen 

Lila op een grijze onder-
grond. Voor-hoofd groene 
waas. 
Heldergroen 

Gelijk aan man,iets vager 

Hals en borst 
 
Buik 

Diep oranjeroze met iets 
lila waas 
Groen met iets blauwe 
waas 

Gelijk aan man,iets doffer 
van kleur 

Diep rozerood 
 
Lichtgroen 

Gelijk aan man,iets doffer  Rozerood,met lila waas 
Lichtgroen 

Gelijk aan man,iets doffer 

Mantel en onderrug 
 
Stuit 

Groen met iets grijze waas 
Heldergroen 

Gelijk aan man Heldergroen ,iets bewaasd 
Helder lichtgroen 

Gelijk aan man Heldergroen met iets grijze 
waas. 
Helder lichtgroen 

Gelijk aan man 

Hand - en armpennen 
 
 
 
 
Binnenzijde 

Groen overgaand in 
grijszwarte toppen. 
Buitenvlag is diepgroen, 
binnenvlag zwartgrijs. 
Geelgroen 

Gelijk aan man Lichtgroen overgaand in 
grijszwarte toppen. 
Buitenvlag is groen, 
binnenvlag zwartgrijs. 
 
 Geelgroen 

Gelijk aan man Lichtgroen overgaand in 
grijszwarte toppen 
Buitenvlag is groen, 
Binnenvlag zwartgrijs 
 
Geelgroen 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  
 

Groen,iets bewaasd 
 

Gelijk aan man Heldergroen Gelijk aan man Heldergroen ,iets bewaasd Gelijk aan man 

Middelste staartpennen Heldergroen overgaand in 
blauw  

Gelijk aan man Helder lichtgroen 
overgaand in iets blauw . 

Gelijk aan man Heldergroen overgaand in 
blauw aan de toppen  

Gelijk aan man 

Overige staartpennen en 
onderstaart 
dekveren. 
 
Onderzijde staart 

Groen 
 
Groen 
 
Geelgroen 

Gelijk aan man Lichtgroen 
 
Lichtgroen 
 
Geelgroen 

Gelijk aan man Heldergroen 
 
Heldergroen 
 
Geelgroen 

Gelijk aan man 

Bovenstaartdekveren Heldergroen Gelijk aan man Helder lichtgroen Gelijk aan man Heldergroen Gelijk aan man 
Snavel Rood met gele 

punt,ondersnavel 
oranjerood 

Iets lichter dan bij man Dieporanjerood, 
snavelpunt geel. 
Ondersnavel oranjerood 

Oranjerood snavelpunt iets 
lichter.Onder 
snavel iets lichter 

Oranjerood,snavel 
punt geel. Ondersnavel 
zwart 

Zwart 

Snavelrand 
Neusdop 

Bleek 
Hoornkleurig 

Gelijk aan man Bleek 
Hoornkleurig 

Gelijk aan man 
 

Bleek 
Hoornkleurig 

Gelijk aan man 

Poten  Grijs Grijs Lichtgrijs Lichtgrijs Donkervleeskleurig Donkervleeskleurig 
Nagels Donkergrijs Donkergrijs Grijs Grijs Donkergrijs Donkergrijs 
Ogen Zwart met smalle bleke iris 

 
Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris 

Tekening:       
Keel 
 

Zwart,onderzijde licht lila 
rand 

Zwart Zwart,onderzijde een lichte 
lila rand 

Zwart Zwart,onderzijde lila rand Zwart 

Voorhoofdsband Zwart Zwart,iets smaller dan bij 
man 

Zwart Zwart,iets smaller dan bij 
man 

Zwart Zwart,iets smaller dan bij 
man 

Oogring Iets groen Iets groen Iets lichtgroen Iets lichtgroen Iets groen Iets groen 
Kop/nek Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd 
Nekband (pop) n.v.t. Rozerood n.v.t. Bleek roze n.v.t. Lila roze 
Borst/buik Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd 
Vleugelbalk Geelgroen Geelgroen Geel met groene waas,aan 

onderzijde gezoomd 
Gelijk aan man,iets doffer Geelgroen Gelijk aan man,iets doffer 

Vleugelpennen 
Vleugelrand 

Iets gezoomd 
Bleekgeel 

Iets omzoomd 
Bleekgeel 

Iets omzoomd 
Bleekgeel 

Iets omzoomd 
Bleekgeel 

Iets omzoomd 
Bleekgeel 

Iets gezoomd 
Bleekgeel 
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Kleurslag 
 
 
 
Formaat: 

Man: 
Simeulue rozeborstbaard 
parkiet 
36 cm 

Pop: 
Simeulue rozeborstbaard 
parkiet 
36 cm 

Man: 
Indische rozeborstbaard 
parkiet 
33 cm 

Pop: 
Indische rozeborstbaard 
parkiet 
33 cm 

Man:  
Indische rozeborstbaard 
parkiet 

Pop: 
Indische  
Rozeborstbaard parkiet 

Kleur: groen groen groen groen D groen D groen 
Kop 
 
 
Nek 

Blauwgrijs 
 
 
Diepgroen 

Blauwgrijs iets doffer dan bij 
man 

Helder blauwgrijs,met lila 
waas,voorhoofd groen 
bewaasd 
Groen 

Gelijk aan man iets doffer Helder blauwgrijs,met lila 
waas,voorhoofd iets groene 
waas 
Donkergroen  

Gelijk aan man iets doffer 

Hals en borst. 
 
Buik 

Lila roze 
 
Zeegroen,dijen groen 

Gelijk aan man ,iets doffer Diep roze met lila waas 
Groen 

Diep roze, zonder lila waas 
Groen 

Diep roze met lila waas 
Donkergroen 

Diep roze,zonder lila waas 
Donkergroen 

Mantel onderrug 
 
Stuit 

Grijsgroen 
 
Diepgroen 

Gelijk aan man Diepgroen,iets bewaasd 
Groen 

Gelijk aan man Diep donkergroen, iets 
bewaasd 
Donkergroen 

Gelijk aan man 

Hand - en armpennen 
 
 
 
 
 
Binnenzijde 

Diepgroen overgaand in 
grijszwarte toppen. 
Buitenvlag donkergroen, 
binnenvlag zwartgrijs. 
 
Geelgroen 

Gelijk aan man Diepgroen overgaand in 
grijszwarte toppen. 
Buitenvlag diepgroen, 
binnenvlag zwartgrijs. 
  
 
Geelgroen 

Gelijk aan man Diep donkergroen 
overgaand in grijs-zwarte 
toppen. 
Buitenvlag diep 
donkergroen, binnenvlag 
zwartgrijs 
Geelgroen 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  Grijsgroen Gelijk aan man Diepgroen iets bewaasd Gelijk aan man Diep donkergroen, iets 
bewaasd 

Gelijk aan man 

Middelste staartpennen Diepgroen overgaand in 
blauw 

Gelijk aan man Groen overgaand in blauw Gelijk aan man Donkergroen overgaand in 
kobaltblauw 

Gelijk aan man 

Overige staartpennen en 
onderstaart dekveren 
Onderzijde staart 

Diepgroen 
 
Diepgroen 
Geelgroen 

Gelijk aan man Groen 
 
Groen 
Geelgroen 

Gelijk aan man Donkergroen 
 
Donkergroen 
Geelgroen 

Gelijk aan man 

Bovenstaart dekveren Diepgroen Gelijk aan man Groen Gelijk aan man Donkergroen Gelijk aan man 
Snavel Oranjerood met gele punt, 

ondersnavel zwart 
Zwart Rood met gele punt, 

ondersnavel zwart. 
Zwart Rood met gele punt, 

ondersnavel zwart 
Zwart 

Snavelrand 
Neusdop 

Bleek 
Hoornkleurig 

Gelijk aan man Bleek 
Hoornkleurig 

Gelijk aan man Bleek 
Hoornkleurig 

Gelijk aan man 

Poten  Grijs Grijs Donkervlees 
kleurig 

Donkervleeskleurig Grijs Grijs 

Nagels Donkergrijs Donkergrijs Grijs Grijs Zwartgrijs Zwartgrijs 
Ogen Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris 
Tekening:       
Keel Zwart,onderzijde lila rand Zwart Zwart,onderzijde lila roze 

rand 
Zwart Zwart,met lila rand Zwart 

Voorhoofdsband Zwart Zwart ,iets smaller dan bij 
man 

Zwart Zwart Zwart Zwart 

Oogring Vaag groen Vaag groen Groen Groen Donkergroen Donkergroen 
Kop/nek en borst/buik Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd 
Nekband (pop) n.v.t. Lila roze n.v.t. Diep roze n.v.t. Lila roze 
Vleugelbalk Groengeel Groengeel iets vager dan bij 

man 
Geelgroen Geelgroen iets vager dan bij 

man 
Geelgroen Geelgroen iets vager dan bij 

man 
Vleugelpennen 
Vleugelrand 

Licht omzoomd 
Bleekgeel 

Licht omzoomd 
Bleekgeel 

Licht omzoomd 
Bleekgeel 

Licht omzoomd 
Bleekgeel 

Licht omzoomd 
Bleekgeel 

Licht omzoomd 
Bleekgeel 
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Mutanten :Indische rozeborstbaard parkieten 
Kleurslag Man: Pop: Man: Pop: Man: Pop: 
Kleur: Grijsgroen Grijsgroen Turquoise Turquoise Blauw Blauw 
Kop 
 
 
Nek 

Grijs met lila waas 
 
 
Grijsgroen 

Grijs 
 
 
Grijsgroen 

Licht paars met roze 
waas, bij voorhoofd meer 
blauw. 
Zeegroen 

Grijs met roze waas,bij 
voorhoofd meer blauw 
 
Zeegroen 

Licht lila,bij voorhoofd 
meer blauw 
 
Blauw 

Gelijk aan man,iets vager 

Hals en borst 
 
Buik 

Roze/lila, met grijze waas 
Grijsgroen 

Roze met grijze waas 
Grijsgroen 

Licht paars met roze 
waas 
Zeegroen 

Lila met roze waas 
Zeegroen 

Licht lila 
 
Blauw 

Gelijk aan man iets vager 

Mantel  onderrug 
 
Stuit 

Grijsgroen met lichte 
waas 
Grijsgroen 

Gelijk aan man Diep zeegroen met lichte 
waas 
Zeegroen 

Gelijk aan man Diep blauw met lichte 
waas 
Blauw  

Gelijk aan man 

Hand - en armpennen 
 
 
 
 
Binnenzijde 

Grijsgroen overgaand in 
grijszwarte 
toppen,buitenvlag 
grijsgroen,binnen 
vlag zwartgrijs 
Geelgrijs 

Gelijk aan man Zeegroen overgaand in 
grijszwarte toppen. 
Buitenvlag diep 
zeegroen,binnen 
vlag zwartgrijs. 
Bleek geelgroen 

Gelijk aan man Diep blauw overgaand in 
grijszwarte toppen. 
buitenvlag 
diepblauw,binnen 
vlag zwartgrijs. 
Wit met blauwe waas 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  Grijsgroen Gelijk aan man Diep zeegroen met lichte 
waas 

Gelijk aan man Diep blauw met lichte 
waas 

Gelijk aanman 

Middelste staartpennen Grijsgroen overgaand in 
grijze toppen 

Gelijk aan man Zeegroen overgaand in 
blauwe toppen 

Gelijk aan man Blauw overgaand in diep 
blauw toppen 

Gelijk aan man 

Overige staartpennen en 
onderstaart dekveren 
 
Onderzijde staart 

Grijsgroen 
 
Grijsgroen 
 
Geelgrijs 

Gelijk aan man Zeegroen 
 
Zeegroen 
 
Bleek geelgroen 

Gelijk aan man Blauw 
 
Blauw 
 
Wit met blauwe waas 

Gelijk aan man 

Bovenstaart dekveren Grijsgroen Gelijk aan man Zeegroen Gelijk aan man Blauw Gelijk aan man 
Snavel Rood met gele punt, 

ondersnavel zwart 
Zwart Rood met gele punt, 

ondersnavel zwart 
Zwart Rood met bleke punt, 

ondersnavel zwart 
Zwart 

Snavelrand 
Neusdop 

Bleek 
Hoornkleurig 

Gelijk aan man Bleek 
Hoornkleurig 

Bleek 
Hoornkleurig 

Bleek 
Hoornkleurig 

Bleek 
Hoornkleurig 

Poten  Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs 
Nagels Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs 
Ogen Zwart,met bleke iris Zwart ,met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris Zwart met bleke iris 
Tekening:       
Keel/baard Zwart,onderzijde een lila 

grijze rand 
Zwart Zwart,onderzijde lila rand Zwart Zwart,onderzijde lila rand Zwart 

Voorhoofdsband Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart 
Oogring Vaag grijsgroen Vaag grijsgroen Lichtzeegroen Lichtzeegroen Blauw Vaag blauw 
Kop/nek en borst/buik Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd 
Nekband (pop) n.v.t. Roze met grijze waas n.v.t. Bleek roze n.v.t. Wit 
Vleugelbalk Geelgrijsgroen Geelgrijsgroen iets vager 

dan bij man 
Bleek geelgroen Bleek geelgroen,vager 

dan bij man 
Lichtgrijs Dof grijs 

Vleugelpennen 
 
Vleugelrand 

Licht omzoomd 
 
Bleekgeel 

Licht omzoomd 
 
Bleekgeel 

Licht omzoomd 
 
Wit met vage gele waas 

Licht omzoomd 
 
Wit met vage gele waas 

Licht omzoomd 
 
Wit 

Licht omzoomd 
 
Vage witte pareltekening 

 
 



KMV tropische vogels en parkieten. 

Pagina 19 van 38 

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  Java rozeborstbaard parkiet: 
Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels dienen te worden bestraft. 
Ook een goede conditie is een eerste vereiste. 
Het missen van een of meer nagels is een veelvoorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn. Bij kleur dient 
rekening te worden gehouden ,dat  de kleuren van de edelparkieten niet die helderheid  en intensiteit 
hebben zoals bij andere kromsnavels verwacht mag worden. Wel dient er streng gelet op te worden dat de 
lichaamskleur geen zwarte omzoming toont,dit komt door het afknagen van de veer toppen. De 
kleurscheiding tussen borst en buik dient zo strak mogelijk te zijn,de diepst gekleurde borstkleur geniet de 
voorkeur. De nagels dienen eenkleurig te zijn. De keel/baard tekening loopt strak vanaf de ondersnavel tot in 
de nek en met een boog onderlangs  de hals. De voorhoofdsband is enkele millimeters en loopt van oog tot 
oog. De vleugelbalk dient zo strak mogelijk te zijn aan onderzijde iets soepeler beoordelen. 
De pop is over het algemeen doffer van kleur en tekening  en is vooral te herkennen aan de rozerode 
nekband dit geldt ook bij alle ondersoorten. 
Beide geslachten bezitten een rode snavel. 
Hier zit ook het grootste verschil in met de Indische rozeborstbaard parkiet waarbij de pop een zwarte snavel 
bezit en de man hiervan een zwarte ondersnavel heeft. Ook is de kopkleur van de Java meer grijs en minder 
blauw bewaasd. 
Jonge vogels hebben een groene kop met een grijze aanslag een groenachtige borst en kortere staart. Op 2 
jarige leeftijd krijgen ze het volwassen verenkleed,die meestal op 2 jarige leeftijd kompleet is. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Dammerman’s rozeborstbaardparkiet: 
Deze ondersoort gelijk erg veel op de Java,maar zijn duidelijk groter en een veel forsere snavel. De kleur 
van de snavel is wel gelijk. De kruin is wat blauwer van tint en de lichaamskleur helderder groen. Ook de 
schoudervlek en nek zijn helderder ,meer geel. 
Zie ook KTA bij Indische -en Java rozeborstbaard parkiet. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Nias rozeborstbaard parkiet: 
Volwassen vogels lijken op de Indische rozeborstbaard parkieten,maar is groter van formaat. 
Ook de gehele lichaamskleur is helderder dan bij de Indische. De grijze kop mist blauwe en groene aanslag 
en de borst mist de lila waas. 
Verder (incl) snavel gelijk aan Indische rozeborstbaard parkiet. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Simuelue rozeborstbaard parkiet: 
Deze ondersoort lijkt veel op de Indische ondersoort,maar is iets groter. Ook is de kleur wat lichter en 
opvallend is de zeegroene buikkleur en groene dijen. De grijze kop mist de groene waas en de borstkleur is 
lichter en mist de lila waas. 
De snavelkleur is wel gelijk aan de Indische. 
Zie ook de Java –en Indische  rozeborstbaard parkiet. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet: 
Dit is de meest gehouden baard parkiet . De pop is vager van kleur. Komt veel overheen met de Java ,de 
snavelkleur is het grootste verschil,deze is bij de Indische bij de man zwart aan de ondersnavel en bij de pop 
geheel zwart. Ook is de borstkleur dieper roze en heeft een lila waas en de kop is blauwer en rond de snavel 
groen bewaasd. De vleugelbalk is weer doffer bij de Indische. De buik toont wat blauwe waas. Poppen 
missen de lila waas op de borst. 
Advies bij het keuren wanneer het formaat duidelijk afwijkt ,om de andere ondersoorten  te bestuderen en 
dan keuren waar het dichtst bij komt.  
Zie ook Java  rozeborstbaard parkiet. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Mutanten van de Indische rozeborstbaard parkiet: 
Tot nu toe zijn er enkel bij de Indische ondersoort mutaties opgetreden,uiteraard kan dit ook bij de overige 
soorten gebeuren. De snavelkleur kan hierbij een duidelijke indicatie zijn! Men dient er dan wel streng op te 
letten dat de onderling verschillen zoals bij de wildkleuren ook waarneembaar zijn ,evenals het formaat.  
Alle ontstaande mutanten zijn nog niet opgenomen in deze standaard,omdat hier  nog niet genoeg of juiste 
gegevens over bekend  zijn. Indien U niet omschreven mutaties of combinaties hiervan tegen komt ,zowel bij 
kweker,vogelbeurs of tentoonstelling,dan dit melden bij Uw keurmeester vereniging sectie grote parkieten en 
/of werkgroep edelparkieten. 



KMV Tropische vogels en parkieten 

Pagina 20 van 38

 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet donkergroen: 
Bij deze nog zeldzame mutatie zijn alle groene veervelden nu donkergroen geworden,ook het blauw in de 
staart is nu kobaltblauw geworden. De snavelkleur en borstkleur blijven gelijk. Ook de vleugelbalk is gelijk 
van kleur als bij de wildkleur,alleen geeft dit nu een groter kontrast met het donkergroene rug/vleugeldek. 
De donkergroene is een vogel met 1 donker factor bij zich,uit de paring donkergroen x donkergroen komen 
dan ook DD groen,vogels met een dubbele donker factor ,welke in het verleden olijfgroen genoemd werden. 
De donker factor vererft autosomaal dominant. 
Verder gelijk aan groen en Java. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet grijsgroen: 
Ook deze mutatie is nog erg zeldzaam. De grijsgroen  wordt door kwekers vaak foutief als olijf benoemd.  
Hoewel de kleur wel iets olijfachtig heeft is ,de olijf de oude benaming van een dubbele donkerfactor. 
Het grootste verschil zit in het blauw bezit ,dit wordt bij een dubbele donkerfactor mauve en bij de grijsgroen 
grijs van kleur. Bij de meeste parkietensoorten met een van oorsprong blauwe staart,wordt dit bij de 
grijsgroene zwart/grijs van kleur. Bij de Indische rozeborstbaard parkiet zien we dit ook,evenals een grijze 
waas over de grijsgroene lichaamskleur. 
De lila waas in de kop komt door het rode carotenoide bezit in de kop. Zowel het rood als geel carotenoide 
worden niet aangetast door de grijs factor. De vleugelpennen laten ook geen blauw,maar grijs zien. Dat de 
borst roze/lila is komt door de vermenging van rood met grijs. We moeten streven naar een zo diep 
mogelijke grijsgroene kleur,uiteraard geldt dat hier voorlopig nog met enige soepelheid moet worden om 
gegaan. In combinatie met de blauw mutant zal er de grijze kleurslag ontstaan. 
De grijs factor vererft autosomaal dominant. 
Zie verder ook de groen en de Java. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet turquoise:. 
Door de turquoise factor reduceerd het carotenoide,zowel het rood als geel. Hierdoor wordt de lichaamskleur 
zeegroen van kleur. Door het restant rood en de blauw structuur zien we nog een lila/roze borstkleur. De 
bovensnavel van de man blijft gewoon dieprood. Ook de zwarte veervelden, worden niet aan getast. 
Speciaal gelet dient er op te worden dat de kleur egaal is en niet vlekkerig. 
De turquoise vererft autosomaal recessief,maar is wel co –dominant over blauw. 
Zie ook groen en Java. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Indische rozeborstbaard parkiet blauw: 
Bij de blauw mutant is al het carotenoide geheel verdwenen. De lichtgroene veervelden worden 
hemelsblauw , de groene blauw en de donkere veervelden kobaltblauw. De borstkleur is licht lila door het 
nog aanwezige blauw structuur en zwart melanine. De vleugelbocht toont wel een witte bocht. De tekening’s 
velden moeten wel strak zijn afgelijnd. De lichaamskleur moet ook zo egaal mogelijk en niet vlekkerig 
overkomen. Vaak zien we wat zwarte omzoming,vooral op het rug –en vleugeldek,dit is een kleurfout en 
wordt veroorzaakt door het afknagen van de toppen van de veertjes. 
De blauwe vererft autosomaal recessief. 
Zie ook de groen en Java. 
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4c. Alexander parkieten  
 
Algemeen: 
Van de Alexander parkieten zijn er 4  ondersoorten bekend,die qua formaat,grote van de snavel,grote van 
de schoudervlek,breedte van de nekband en kleurdiepte van elkaar verschillen. Hiervan zijn er 2 in deze 
standaard opgenomen,de andere 2 komen zo ver wij weten niet voor bij de kwekers in Europa en/of de 
onderlinge verschillen zijn te minimaal. Door onwetendheid zijn door kwekers diverse ondersoorten 
regelmatig door elkaar gekweekt,daarom vragen we bij de mutanten maat 1 vorm,welke  we in feite 
wetenschappelijk ( Psittacula eupatria domestica) zouden kunnen noemen. De toevoeging Domestica geeft 
aan dat het hier om een geselecteerde vorm gaat. Tevens is deze keuze gemaakt om de wildkleur en 
ondersoorten fokzuiver te houden. 
Alexander parkieten komen uit Zuidoost Azie. 
De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten. 
 
Grote Alexander parkiet (Psittacula eupatria eupatria)  Linne 1766 
Dit is de nominaatvorm en komt voor in het Zuiden van India en Sri Lanka. 
Mannen hebben een grotere en plattere kop,dit geldt ook voor de ondersoorten. De kleur is bij de grote 
Alexander het helderste groen. De roze nekband is op het breedste punt zo 5 mm breed. 
Formaat: 58 cm,poppen zijn iets kleiner door een kortere staart. 
Ringmaat: 8 mm. 
 
Nepalese Alexander parkiet (Psittacula eupatria nippalensis)  Hodgson 1836 
De Nepalese Alexander parkiet is duidelijk veel groter dan de grote Alexander parkiet,ook de snavel is groter 
en zwaarder dan bij de nominaatsoort . De roze nekband is dieper en breder (8 mm) en ook de schoudervlek 
is dieper en groter. De lichaamskleur is matter ,meer grijsgroen. Het blauw in de nek is sprekender. 
Verspreidingsgebied is Oost Afganistan,Pakistan,Centraal en Noord India,Nepal,Bangla Desh en Bhutan. 
Formaat: 64 tot 70 cm,poppen iets kleiner.  
Ringmaat : 8,5 mm. 
 
Laos Alexander parkiet (Psittacula eupatria siamensis)  Kloss 1917 
Dit is met zijn 55 cm de kleinste ondersoort en valt direct op door zijn zeer smalle hals – en nekband. Ook de 
schoudervlek is kleiner  Het rug –en vleugeldek is vrij heldergroen,maar de hals ,achternek.borst en wangen 
zijn flink bewaasd. De poten zijn lichter van kleur 
Verspreidingsgebied is Vietnam,Cambodja,Laos en Noordwest Thailand. 
Formaat: 55 cm  
Ringmaat: 8 mm 
 
Niet omschreven ondersoorten zijn: 
Andamen Alexander parkiet (Psittacula eupatria magnirostris)  Ball 1872 
Deze ondersoort wordt niet gehouden in Europa zover we weten. Hij valt op door zijn grote plompe snavel 
en groot formaat,gelijk aan de Nepalese ondersoort,wel is de Andamen helderder van kleur,ongeveer gelijk 
als de nominaatvorm,alleen de borst en buik hebben een lichtgrijze waas. Het blauw in de nek is dieper 
maar ook minder verspreidt. 
Verspreidingsgebied alleen op de Andamen Eilanden. 
Formaat: 62 cm,poppen iets kleiner. 
Ringmaat: 8,5 mm 
 
Birma Alexander parkiet (Psittacula eupatria avensis)  Kloss 1917 
Komt erg veel overheen met de nominaatvorm,de verschillen zitten voornamelijk dat de halsband smaller is 
en de nekband (het roze) lichter is. Ook het blauw in de nek is lichter.  
Verspreidingsgebied is Assam en Birma.  
Formaat 58 cm 
Ringmaat: 8 mm 
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Fysieke standaard van de Alexander parkieten: 
 
Conditie: 
Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in 
aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben,zonder verminkingen of 
andere gebreken. 
Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke 
glans. 
 
Formaat: 
Deze staat per (onder) soort apart vermeldt, de staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte. 
 
Model: 
Een ideale  Alexander parkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot 
aan de punt van de staart een bijna rechte lijn. 
De schouders zijn breed. De hals is kort,in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de 
aars tot aan de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken. 
 
Houding: 
De Alexander parkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met 
het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen,dat de 
vogel vrij van het hout zit. 
De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen 
komt dit het type ten goede. 
 
Kop: 
De grootte van de kop is vrij fors maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms  een 
iets afgeplatte schedel (vooral bij de mannen ). De snavelbasis is breed. De lengteas van de schedel richt 
zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop 
bevindt zich aan weerszijden een oogkas. 
 
Poten: 
Het loopbeen moet recht en stevig zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. 
Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van 
eenkleurige,gelijkmatig gebogen nagels. 
 
Snavel: 
De snavel is krachtig en breed aangezet. De snavel oogt robuust,is goed gerond en vormt met de schedel 
een vloeiend gebogen lijn. 
De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt 
enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de 
bovensnavel. 
 
Bevedering: 
De bevedering is compleet,dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De 
vleugels,tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug 
gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. 
De staart is relatief lang,gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen,die 
trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door 
onderstaart dekveren. 
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Kleurslag 
 
Formaat: 

Man: Grote 
Alexanderparkiet 
56 cm 

Pop:Grote 
Alexanderparkiet 
56 cm 

Man:Nepalese 
Alexanderparkiet 
64 tot 70 cm 

Pop:Nepalese 
Alexanderparkiet 
64 tot 67 cm 

Man:Laos 
Alexanderparkiet 
55 cm 

Pop: Laos 
Alexanderparkiet 
53 cm 

Kleur: groen groen groen groen groen groen 
Voorhoofd en  
Wangen en achterkop 

Helder lichtgroen 
Groen iets bewaasd,boven 
de nekband iets blauwe 
waas 

Iets doffer dan bij man Groen 
Groen met grijze 
waas,boven de nekband 
een blauwe waas 

Iets doffer dan bij man Heldergroen 
Gelijk aan wangen,boven 
de nekband een lichtblauwe 
waas 

Iets doffer dan bij man 

Hals en borst. 
 
Buik 

Groen,met licht grijze waas. 
 
Egaal lichtgroen 

Groen,met zeer 
lichtgrijsachtige waas. 
Egaal lichtgroen 

Groen ,met blauwgrijze 
waas 
Egaal groen 

Groen met grijze waas 
 
Egaal groen 

Groen met grijze waas 
 
Egaal groen 

Gelijk aan man 

Mantel en onderrug 
 
Stuit 

Groen met iets blauwgrijze 
waas. 
Heldergroen 

Gelijk aan man Groen met iets grijze waas. 
 
Groen 

Gelijk aan man Donkergroen met grijze 
waas 
Helder diepgroen 

Gelijk aan man 

Hand - en armpennen 
 
 
Binnenzijde 

Grijszwart,buiten 
vlag diepgroen, 
binnenvlag zwartgrijs 
Geelgroen 

Gelijk aan man Grijszwart,buiten vlag 
diepgroen, 
Binnenvlag zwartgrijs 
Geelgroen 

Gelijk aan man Grijszwart,buiten vlag 
diepgroen,binnen vlag 
zwartgrijs 
Geelgroen 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  
Duimveertjes 

Groen iets bewaasd. 
Groen 

Gelijk aan man Groen iets bewaasd 
Groen 

Gelijk aan man Donkergroen iet bewaasd 
Donkergroen 

Gelijk aan man 

Middelste staartpennen Heldergroen overgaand in 
blauw, met aan de toppen 
een geelgroene punt 

Gelijk aan man Groen overgaand in blauw, 
met aan de toppen een 
geel-groene punt 

Gelijk aan man Diepgroen overgaand in 
diep blauw, met aan de 
toppen een geelgroene 
punt 

Gelijk aan man 

Overige staartpennen en 
onderstaart dekveren 

Heldergroen 
 
Geel 

Gelijk aan man Groen 
 
Geel 

Gelijk aan man Diepgroen 
 
Geel 

Gelijk aan man 
 
 

Bovenstaart dekveren Heldergroen Gelijk aan man Groen Gelijk aan man Helder diepgroen Gelijk aan man 
Snavel Dieprood met iets lichte 

punt. Ondersnavel rood 
Gelijk aan man Dieprood met iets lichte 

punt. 
Ondersnavel rood 

Gelijk aan man Rood met iets lichte punt. 
Ondersnavel rood 

Gelijk aan man 

Snavelrand Bleek Bleek Bleek Bleek Bleek Bleek 
Poten  Grijs  Grijs Grijs Grijs Vleeskleurig Grijs 
Nagels Donkergrijs Donkergrijs Donkergrijs Donkergrijs Donkergrijs Donkergrijs 
Ogen Zwart met smalle bleekgele 

iris. Ooglid bleek roze. 
Washuid rode ring 

Gelijk aan man Zwart met smalle bleekgele 
iris. Ooglid bleek roze. 
Washuid rode ring 

Gelijk aan man Zwart met smalle bleekgele 
iris. Ooglid bleek roze. 
Washuid rode ring 

Gelijk aan man 

Tekening:       
Keel 
 
 
Teugelstreep 

Zwart,onderzijde smalle 
bleek lichtgroene streep 
 
Grijs 

n.v.t. 
Grijs 

Zwart,onderzijde smalle  
bleek groene streep 
 
Diepgrijs 

n.v.t. 
Grijs 

Zwart,kleiner als bij andere 
soorten,onder 
zijde bleekgele streep 
Donkergroen 

n.v.t. 
Grijs 

Halsband 
 
Nekband 

Zwart 
 
Roze (5 mm) 

Vaag dof grijs/bruin 
Op de plaats van het roze 
van de man nu helder 
lichtgroen 

Zwart 
 
Diep roze (8 mm) 

Vaag dof grijs/bruin. 
Op de plaats van het diep 
roze van de man nu helder 
groen 

Zwart ,smaller dan bij 
andere soorten 
Zacht roze (3 mm) 

Vaag dof grijs/bruin.  
Op de plaats van het zacht 
roze van de man,nu helder 
groen  

Schoudervlek Donkerrood 
 

Donkerrood Diep donkerrood Diep donkerrood Donkerrood. 
Kleiner dan bij andere 
soorten 

Gelijk aan man 

Grote vleugelpennen Fijne crème  omzoming Fijne crème  omzoming Fijne crème  omzoming Fijne crème  omzoming Fijne crème  omzoming Fijne crème  omzoming 
Vleugelbocht Geel Geel Geel Geel Geel Geel 
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Mutanten: Grote Alexanderparkieten 
Kleurslag Man: Pop: Man: Pop: Man +Pop: 
Kleur: Blauw Blauw Lutino Lutino Albino 
Voorhoofd  
Wangen en nek 
 

Hemelsblauw 
Blauw met grijze waas  

Gelijk aan man iets doffer Diep geel  
Geel met witte waas 

Geel met een witte waas,in de 
nek dieper geel 

Smetteloos wit 

Hals en borst 
 
Buik 

Blauw met lichtgrijze waas. 
Egaal blauw 

Gelijk aan man,iets doffer Geel met witte waas 
 
Egaal geel 

Gelijk aan man Smetteloos wit 

Mantel en onderrug 
 
Stuit 

Blauw met grijze waas 
 
Hemelsblauw 

Gelijk aan man Zacht geel met witte waas 
 
Geel 

Gelijk aan man Smetteloos wit 

Hand -en armpennen 
 
 
Binnenzijde 

Grijszwart,buiten 
Vlag diep blauw, binnenvlag 
zwartgrijs. 
Wit met blauwe waas 

Gelijk aan man Wit. Buitenvlag 
zachtgeel,binnen 
vlag wit 
Geel 

Gelijk aan man Smetteloos wit 

Vleugel dekveren 
 
Duimveertjes  

Blauw met iets grijze waas 
Blauw 

Gelijk aan man Diep geel met iets witte waas 
Diepgeel 

Gelijk aan man Smetteloos wit 

Middelste staartpennen Hemelsblauw overgaand in  
diep blauw. De toppen  wit 

Gelijk aan man Diepgeel over-gaand in zacht-
geel. De toppen wit over 

Gelijk aan man Smetteloos wit 

Overige staartpennen en  
 
onderstaart dekveren 

Hemelsblauw 
 
Blauw grijsachtig wit 

Gelijk aan man Geel 
 
Diepgeel 

Gelijk aan man Smetteloos wit 

Bovenstaart dekveren Hemelsblauw Gelijk aan man Diepgeel Gelijk aan man Smetteloos wit 
Snavel Dieprood met lichte punt, 

ondersnavel rood 
Gelijk aan man Dieprood met lichte punt, 

ondersnavel rood 
Gelijk aan man Dieprood met lichte punt, 

ondersnavel rood 
Snavelrand Bleek Bleek Bleek Bleek bleek 
Poten  Grijs Grijs Vleeskleurig Vleeskleurig Vleeskleurig  
Nagels Grijs Grijs Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 
Ogen Zwart met smalle bleke iris. 

Ooglid bleekroze. 
Washuid rode ring 

Gelijk aan man Rood met smalle bleke iris. 
Ooglid bleekroze. Washuid 
rode ring 

Gelijk aan man Rood met smalle bleke iris. 
Ooglid bleekroze. 
Washuid rode ring 

Tekening:      
Keel Zwart,onderzijde witte rand n.v.t. Wit n.v.t. n.v.t. ,door andere structuur van 

de veer wel vaag wit 
waarneembaar 

Teugelstreep Grijs Grijs Donkergeel Donkergeel Zie keel 
Halsband Zwart Vaag dof grijs/blauw Wit Vaag diepgeel Zie keel 
Nekband Wit (7mm) Op de plaats van het wit bij de 

man nu helder hemelsblauw 
Diep roze (7 mm) Op de plaats van het diep roze 

van de man nu okergeel 
n.v.t. 

Schoudervlek Lichtgrijs Grijs Diep roze Diep roze n.v.t. 
Grote vleugelpennen Fijne witte omzoming Fijne witte omzoming n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Vleugelbocht Wit Wit n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  Grote Alexander parkiet 
Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels dien te worden bestraft. 
Het missen van een of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn. 
Bij kleur dient er rekening mee  te worden gehouden dat de kleuren bij de edelparkieten  niet die helderheid 
en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavels verwacht mag worden. Waar wel op bestraft dient te 
worden is wanneer vooral het vleugel en rugdek een zwarte omzoming tonen,dit wordt veroorzaakt door het 
afknagen van de veertoppen en is op de eerste plaats een bevedering fout,,wat echter ook een vlekkerige 
kleur veroorzaakt. De kleurscheiding  tussen borst en buik is een vloeiende overgang,het is geen scherpe 
afscheiding. De nagels dienen eenkleurig te zijn. De keeltekening en de halsband dienen een regelmatig 
verloop te hebben en mogen niet te iel zijn. 
Het roze en blauw van de nekband zo diep mogelijk. De pop is matter van kleur,dient wel zo egaal mogelijk 
van rug –en vleugeldek te zijn. De schoudervlek dient donkerrood te zijn en strak afgelijnd,aan de onderzijde 
hiervan moet hier enige soepelheid aan worden gegeven. Een vlekkerige of niet complete en te kleine 
schoudervlek dient streng gestraft te worden,bij tekening,dit duid op hybride kenmerken met de halsband 
parkiet. Hybride’s hiervan zijn vooral te herkennen aan de vage schoudervlek,ook is het formaat/model bijna 
altijd een tussenvorm evenals de snavelvorm. Dit moet zeer streng bestraft worden,met een maximaal van 
85 punten. 
Regelmatig zien we Grote Alexander parkieten die groter zijn dan 58 cm,tot aan 60 cm mits de juist 
gevraagde kleur en tekeningsomschrijving dit niet bestraffen,worden ze echter groter dan keuren als 
Nepalese Alexander en bestraffen aan de hand van de standaard hiervan. Poppen zijn gelijk van model 
,alleen iets kleiner van formaat door een iets kortere staart. Ook zijn ze in het geheel matter van kleur. 
Mannen krijgen pas in het derde levensjaar hun volledige kleur en nekband,indien U mannen aantreft welke 
een gedeeltelijke nekband tonen ,moet dit bestraft worden bij tekening. 
Mannen worden gekeurd in schaal 1 en poppen in schaal 2. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Nepalese Alexander parkiet 
Het grootste verschil met de nominaatvorm is het formaat,wat wel 10 cm kan verschillen. Hier moet dan ook 
duidelijk verschil in zijn. Ook de bovensnavel is veel forser van vorm. Het roze in de nek is veel dieper en 
breder,evenals de schoudervlek. De lichaamskleur is ook veel meer bewaasd,met een grijsgroenachtige 
kleur,vooral in de wangen ,rug/mantel en borst. Alleen het voorhoofd is helder lichtgroen van kleur. De 
lichaamskleur moet wel zo egaal mogelijk zijn en niet vlekkerig overkomen. De schoudervlek moet strak zijn 
afgelijnd,vooral aan de bovenzijde,de onderzijde moet hierin met enige soepelheid beoordeeld worden. 
Zie ook K.T.A. van de Grote Alexander parkiet 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Laos Alexander parkiet 
De Laos Alexander parkiet is nog een zeer zeldzame verschijning binnen Europa,toch komt hij al wel hier 
voor,vandaar de reden om hem in deze standaard te doen opnemen. Hij valt direct op door zijn klein formaat 
en toch vrij grove snavel. Ook de nek –en halsband zijn opvallend smal en mogen hierop niet bestraft 
worden,dit is een typisch kenmerk van de Laos. Ook de schoudervlek is kleiner en helderder rood. 
Verder gelijk aan Grote Alexander parkiet. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: MUTATIES:Grote Alexander parkiet 
Hierin worden niet de ondersoorten apart gevraagd ,maar alleen de nominaatvorm,groter door inkweek van 
de Nepalese is toegestaan. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Grote Alexander parkiet blauw: 
Bij de blauw mutatie is al het gele en rode carotenoide verdwenen,hierdoor ontstaat de blauwe. Het 
oorspronkelijke zwart bezit wordt niet aangetast. De grijze waas zoals die bij de (wildvorm ) verlangt wordt 
moet ook bij de blauwe aanwezig zijn. De kleur moet zo diep en egaal mogelijk zijn en niet vlekkerig 
overkomen. De kopkleur is het diepst blauw. De halsband dient strak afgelijnd te zijn,evenals de witte 
nekband. De schoudervlek is grijs van kleur en moet ook zo egaal mogelijk zijn. De snavelkleur is rood 
gebleven. 
Speciaal gelet moet er worden op formaat en model  en de fok zuiverheid,dat er geen halsband parkiet 
zichtbaar zijn. Dit is vooral te zien aan de kop/snavelvorm en de grote van de schoudervlek. 
Poppen zijn in het geheel matter van kleur. 
De blauw factor vererft autosomaal recessief. 
Zie ook  K.T.A. van de Grote Alexander parkiet groen 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Grote Alexander parkiet lutino 
Bij de lutino is al het zwart melanine en blauwstructuur verdwenen,hierdoor ontstaat er een gele vogel. Ook 
de oogkleur is gemuteerd,deze is nu rood. Sterk dient er op worden gelet op model en formaat,het moet een 
volle vogel zijn en de borst mag niet ingevallen zijn De lichaamskleur is niet geheel egaal geel,waar 
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oorspronkelijk een grijze waas aanwezig was is dit nu wit bewaasd.  Er mag geen groene waas zichtbaar 
zijnAlleen het voorhoofd,buik,stuit en staart zijn diep egaal geel. De vleugelpennen zijn wit met een 
zachtgele waas,wel geniet de diepst gekleurde de voorkeur. De rode schoudervlek dient ook zo strak 
mogelijk te zijn afgelijnd en ook van juiste grote zijn,wel moet hier enige soepelheid toe gepast worden ,vaak 
zie op het vleugeldek ook nog wat rood,dit wordt bij de (wildkleur) gemaskeerd. Wel geniet de strakst 
afgelijnde de voorkeur. De halsband bij de man is wit. De koptekening van de man dient zo strak mogelijk te 
zijn. Ook moet de lichaamskleur bij zowel man als pop schoon zijn zonder vuile aanslag. Ook hier moet 
streng gelet op worden ,dat de vogel zuiver is en geen halve hybride. 
De lutino vererft geslachtsgebonden recessief. 
Zie ook de K.T.A. van de Grote Alexander parkiet groen 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Grote Alexander parkiet albino 
De albino zal een brede forse vogel moeten zijn,zonder smalle borst of openstaande vleugels. 
Als de vogel in goede lichamelijk conditie is zal deze smetteloos wit zijn zonder enige vuile aanslag. Soms 
toont een albino een blauwe of grijze aanslag,dit is een kleurfout. De staart dient volledig en smetteloos wit 
te zijn.  
Door de vederstructuur zien we voornamelijk bij de mannen een vage witte halsband,deze mag niet een 
bruine waas tonen dat is een kleurfout. 
De albino is een combinatie van de blauwe en lutino mutant 
Zie ook de K.T.A. van de Grote Alexander parkiet groen 
 
Noot 1:  
Bij zowel de lutino en albino zien we al regelmatig  Grote Alexander parkieten welke nog een vage 
keeltekening tonen,ook de lichaamskleur is meer gebroken wit bij de albino. 
Het betreft hier een combinatie vogel , waarvan nog niet met 100% zekerheid vast is gesteld of dit de misty 
of recessief grijs factor is in combinatie met de ino factor. 
Wanneer U dit soort vogels ter keuring krijgt voorlopig keuren als mutant en het aanwezig  zijn van de 
keeltekening bij een man mag niet bestraft worden 
 
Noot 2:  
Niet beschreven  en of bewezen,maar al wel ontstaande mutaties/kleuren zijn bij de Grote Alexander 
parkieten Grijsgroen, donkergroen of violet factorig,cinnamon,pale fallow,misty,turquoise,bont en de 
gezoomde, deze laatste kan ook de spangle zijn 
Deze zijn nog zo zeldzaam en van een aantal nog geen mannen geheel op kleur,dat het nu nog te vroeg is 
om ze nu al te doen opnemen in deze standaard. Zodra  het aantal toeneemt en er meer gegevens over 
bekend zijn kan dit alsnog gebeuren. 
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4d: Rozekop parkiet - Grijskop Edelparkiet –Pruimkop parkiet – Rothschild’s parkiet: 
 
Algemeen: 
Hoewel het hier om vier aparte soorten gaat,zijn de overeenkomsten zo groot,dat we ze voor een goede 
duidelijk overzicht toch bij elkaar geplaatst hebben. Vroeger werd de Rozekop als ondersoort van de 
pruimkop gezien en de Rothschild’s als een hybride van de Grijskopedel en de Pruimkop. Gezien de grote 
overeenkomsten was dit niet vreemd,nu echter worden ze als aparte soort ,binnen het genus Psittacula 
omschreven.  De soorten worden eerst ieder apart met eventuele ondersoorten  algemeen omschreven en 
voor de fysieke standaard geldt dit voor alle vier de soorten tegelijk. 
 
Rozekop parkiet ( Psittacula roseata roseata)  Biswas 1951 
Verspreidingsgebied Noord Birma,Assam,,Oost Pakistan en Bangla Desh. Er is 1 ondersoort de Birma 
rozekop parkiet 
De Rozekop parkiet lijkt erg veel op de Pruimkop parkiet,de rozekop is het duidelijkste verschil ,ook missen 
ze de blauwe waas in de nek. De lichaamskleur is wat lichter en de toppen van de staart,welke iets korter 
zijn, is geel i.p.v. wit zoals bij de Pruimkop parkiet. Ook het formaat is een stuk kleiner dan de Pruimkop 
parkiet. Zowel man als pop bezitten de schoudervlek,deze is ook iets groter dan bij de Pruimkop parkiet. 
De pop is iets kleiner door een kortere staart lengte. 
Tot zover bekend zijn er nog geen mutaties bekend van de Rozekop parkiet,er gaan geruchten dat er een 
lutino zou zijn ontstaan,maar wij denken dat het hier om een lutino Grijskop edelparkiet gaat. 
Formaat: 30 cm ,poppen 28 cm 
Ringmaat: 5,5 mm  
 
Birma rozekop parkiet (Psittacula roseata juneae)  Biswas 1951 
Deze ondersoort met het verspreidingsgebied vanaf Zuid Assam,Birma,Thailand,Laos,Cambodja en Vietnam 
is niet in deze standaard opgenomen,gezien de minimale verschillen,met de nominaatvorm. 
Het verschil is dat ze in het geheel iets lichter zijn, en de schoudervlek iets groter is. 
 
Grijskop edelparkieten: 
 
Himalaya grijskop edelparkiet (Psittacula himalayana himalayana)   Lesson 1832 
Dit is de nominaatvorm en heeft als verspreidingsgebied Zuidoost Azie,vanaf oostelijk Afganistan door 
Pakistan en Noordelijk India tot Nepal. Er is 1 ondersoort bekend. 
Heeft zoals de naam al zegt een grijze kop,wordt door sommige ook wel foutief zwartkop parkiet genoemd. 
Lijken verder veel op de Pruimkop parkiet,zijn wel groter van formaat door de lange staart. Opvallend bij de 
grijskop parkieten is de staartkleur,deze is op het uiteinde zo 7 cm geel en is wordt ook weer wat breder op 
het einde.  
Poppen zijn wat doffer van kleur en missen de schoudervlek. 
Formaat: 40 cm 
Ringmaat: 6,5 mm  
 
Finch’s Grijskop edelparkiet ( Psittacula himalayana finchii)   Hume 1874 
Deze ondersoort met het verspreidingsgebied vanaf Nepal naar Thailand,Birma,Vietnam en Zuidwest 
China,heeft  toch opvallende verschillen t.o.v. de nominaatvorm en is derhalve ook in deze standaard 
opgenomen. 
De Finch’s is een stuk kleiner van lichaam ,maar door een veel langere staart dan de nominaatvorm gelijk 
van lengte (40 cm ). Het uiteinde van de staart wordt ook niet breder en is vuilwit/bleekgeel i.p.v. geel van 
kleur. Ook de snavelkleur is dieper. Ook hier missen de poppen de schoudervlek. 
Formaat: 40 cm 
Ringmaat: 6 mm  
 
Pruimkop parkiet (Psittacula cyanocephala)  Linne 1766 
De Pruimkop parkiet is wel de bekendste en meest gehouden,binnen deze groep en heeft als 
verspreidingsgebied Sri Lanka,Rameswaram Eiland,India,Oost Pakistan en vanaf Nepal tot aan Bhutan. Er 
zijn geen ondersoorten van de pruimkop parkiet. 
De man valt direct op met zijn ”pruimrode” kopkleur,deze is bij de pop grijs. De toppen van de staart zijn bij 
beide geslachten wit.de pop is wat doffer van kleur en mist de zwarte nekband,blauwe waas en 
schoudervlek. 
Van de pruimkop parkiet zijn er diverse mutaties opgetreden,warvan er al een aantal in deze standaard zijn 
opgenomen. 
Formaat: 34 cm ,poppen 33 cm 
Ringmaat: 5,5 mm 
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Rothschild’s parkiet  ( Psittacula intermedia)   Rothschild 1895 
Over het bestaan van deze soort,heeft heel wat stof doen opwaaien. Er wordt door een aantal beweerd dat 
het hier om een hybride zou gaan tussen de Pruimkop parkiet en Grijskop edelparkiet. Door proefparingen 
op te zetten van deze twee soorten is gebleken dat de Rothschild’s wel degelijk een aparte soort is. De 
Rothschild’s heeft namelijk zowel een gele boven als ondersnavel kleur en bij hybride’’s is de ondersnavel 
altijd zwart van kleur. Het verspreidingsgebied is wel overlappend van eerder genoemde soorten n.l. Noord 
India. De kopkleur is grijs met een paarse waas en een opvallend rood voorhoofd. Bij poppen is de rode 
kleur minimaal aanwezig,wel bezitten zowel man als pop een nekband. De pop mist de 
schoudervlek,hoewel,net als bij de roze kop en pruimkop poppen nog regelmatig een vage vlek te zien is. 
Formaat: 36 cm 
Ringmaat: 5.5 mm  
 
Fysieke standaard van de Rozekop -,Grijskopedel -,Pruimkop –en Rothschild’s parkiet 
Wij verwijzen U hier naar de fysieke standaard van de Afrikaanse halsband parkiet,deze is geheel gelijk, op 
het formaat na. Dit kunt U terug vinden bij algemeen en bij de standaard zelf . 
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Rozekop –en Grijskop Edelparkieten 
Kleurslag 
 
Formaat: 

Man: Rozekop  parkiet 
 
30 cm 

Pop: Rozekop  parkiet 
 
28 cm 

Man: Himalaya 
grijskop Edelparkiet 
40 cm 

Pop: Himalaya 
grijskop Edelparkiet 
40 cm 

Man: Finch’s grijskop 
Edelparkiet 
40 cm 

Pop: Finch’s grijskop 
Edelparkiet 
40 cm 

Kleur: groen groen groen groen groen groen 
Kop 
 
Nek 

Roze,achterkop meer 
lila  
Egaal helder lichtgroen 

Grijs,met iets lila waas 
Geelgroen 

Helder donkergrijs 
blauwe schijn 
Egaal helder lichtgroen 

Donkergrijs 
 
Egaal helder lichtgroen 

Donkergrijs 
 
Groen met gele waas 

Gelijk aan man 

Hals en borst. 
Buik en onderlijf 

Egaal helder lichtgroen Egaal lichtgroen,iets 
matter dan bij man 

Lichtgroen 
 

Lichtgroen Groen met gele waas Gelijk aan man 

Mantel en onderrug 
 
Stuit 

Groen,iets bewaasd 
 
Helder lichtgroen 

Gelijk aan man,iets 
doffer 

Groen iets gele waas 
 
Groen 

Groen met iets bruine 
waas 
Groen 

Donker geelgroen met 
bruine waas 
Groen 

Gelijk aan man ,iets 
doffer 

Hand - en armpennen Grijszwart overgaand in 
diep groene 
toppen,buitenvlag 
diepgroen,binnen 
vlag zwartgrijs 

Gelijk aan man Grijszwarte boven-rand, 
verder diep-groen, 
buitenvlag  diepgroen, 
binnen-vlag zwartgrijs 

Gelijk aan man ,iets 
donkerder 

Donkergroen met 
grijszwarte toppen. 
Buitenvlag donkergroen 
,binnenvlag zwartgrijs 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  Groen iets omzoomd Gelijk aan man Groen iets omzoomd Groen iets bruine waas Groen met bruine waas Gelijk aan man 
Middelste staartpennen Heldergroen overgaand 

in diep blauw met gele 
toppen 

Gelijk aan man,iets 
minder diep blauw 

Kobaltblauw,half 
weg overgaand in geel 
(7 cm) 

Diep kobaltblauw 
,halfweg overgaand in 
geel 

Violet,overgaand in 
zachtgeel/vuilwit, 
de toppen  weer dieper 
geel 

Gelijk aan man 

Overige staartpennen 
en  
 
Onderstaart dekveren 

Lichtgroen overgaand in 
blauwe waas met gele 
toppen. 
Groen 

Gelijk aan man 
 
 
 

Groen ,met brede gele 
rand en toppen 
 
Groen 

Diepgroen ,met brede 
gele rand en toppen 
 
Groen 

Groen met gele toppen 
 
Geelgroen 

Gelijk aan man 

Bovenstaart dekveren Helder lichtgroen Gelijk aan man Groen Diepgroen lichtgroen Gelijk aan man 
Snavel 
 
 
 
Snavelrand/ neusdop 

Okergeel met iets 
donkere 
punt,ondersnavel zwart 
Bleek 

Bleekgeel met iets 
donkere 
punt,ondersnavel 
donkergrijs 
Bleek 

Oranjerood  met gele 
punt,ondersnavel geel. 
Hoornkleurig 

Licht oranjerood met 
gele punt,ondersnavel 
geel. 
Hoornkleurig 

Oranjerood met gele 
punt. Ondersnavel geel 
 
Hoornkleurig 

Okergeel met gele punt. 
Ondersnavel geel 
 
Hoornkleurig 

Poten  Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs 
Nagels Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs 
Ogen Zwart,met bleekgele iris Gelijk aan man Zwart,met flets gele iris Gelijk aan man Zwart,met flets gele iris Gelijk aan man 
Tekening:       
Keel Zwart n.v.t. Zwart Zwart Zwart Zwart 
Nekband Zwart,aan kopzijde  een 

lila rand vanaf de snavel
Okergele rand Zwart,onderzijde een 

zeegroene rand 
Zwart Zwart,onderzijde een 

helder zeegroene rand 
Zwart 

Schoudervlek Bruinrood Bruinrood Bruinrood 
 

Geen,soms vaag 
waarneembaar,geen 
heeft voorkeur. 

Bruinrood n.v.t. 

Slagpennen Fijne bleekgele 
omzoming 

Fijne bleekgele 
omzoming 

Fijne bleke omzoming Fijne bleke omzoming Fijne lichtgroene 
omzoming 

Fijne lichtgroene 
omzoming 
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Rozekop parkiet: 
De rozekop parkiet komt men nog niet veelvuldig tegen op tentoonstellingen. Ze lijken erg veel op de 
pruimkop parkiet,met een roze i.p.v. een paarsrode kopkleur. Ze zijn ook wat kleiner van formaat,dan de 
pruimkop,hier moet dan ook rekening mee warden gehouden. Dit wil niet zeggen dat het model ook 
automatisch minder is ,dit moet een volle indruk geven en ook de houding moet  recht van ruglijn zijn. De 
kleur is helderder rgoen dan bij de pruimkop en de rozekop mist de zeegroene kleur in de nek ,dit is 
heldergroen. Ook de staarttoppen zijn bij de rozekop geel ,welke bij de pruimkop wit van kleur zijn. De pop is 
iets kleiner van formaat,mist de zwarte nekband en de kopkleur is grijs met iets lila waas. Poppen bezitten 
wel de bruinrode schoudervlek. 
Evenals bij alle Edelparkieten moet er goed op de nagels gelet worden ,of deze alle aanwezig zijn. 
Jonge vogels  hebben een groengrijze kopkleur,geen gele hals/nek zoals bij de pruimkop,een kortere staart 
en nog geen schoudervlek. Vaak komen er na de jeugdrui al wel enkele rode veertjes hier door,maar pas na 
twee jaren komen ze volledig op kleur. 
Tot zo ver bekend zijn er nog geen mutanten van de rozekop parkiet. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Himalaya grijskop edelparkiet: 
Ook deze soort is geen alledaagse verschijning op een tentoonstelling. Ze zijn een stuk groter dan een 
pruimkop parkiet ,door een langere staart. Man en pop bezitten beide een grijze kop en zwarte nekband,ook 
zijn ze gelijk van formaat. De pop is wat doffer van kleur en mist de schoudervlek ,indien dit iets aanwezig is 
moet dit bestraft worden bij kleur ,toont tekening waar kleur dient te zitten. Ook is de snavelkleur wat lichter 
bij de pop. Opvallend kenmerk van de nominaatvorm t.o.v. de ondersoort Finch’’s is dat het uiteinde van de 
gele staarttoppen weer wat breder worden. 
Jonge vogels hebben een groene kop met wat grijs en de staart is korter. 
Verder gelijk aan andere Edelparkieten. 
Er zijn nog geen mutaties bekend bij de Himalaya grijskop Edelparkiet. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Finch’s grijskop edelparkiet: 
Deze ondersoort van de Himalaya grijskop Edelparkiet,lijkt erg veel op de nominaatvorm,maar is een stuk 
kleiner van lichaam,maar door een langere staart is de totale lengte precies hetzelfde. De staart van de 
Finch’s is smaller en wordt niet breder op het uiteinde. Ook de kleur is anders bij de Finch’s is de overgang 
van violet naar vuilwit en de toppen geel,bij de Himalaya is dit van kobalt naar geel. De algemene 
lichaamskleur is wat meer geelgroen en de zeegroen nek is wat lichter. Poppen zijn wat fletser/doffer van 
kleur en missen de schoudervlek. 
Jonge vogels hebben nog geen grijze kop ,die krijgen ze na het eerste jaar,de staart is korter en de snavel 
hoornkleurig,een iets gele snavel duidt vaak op een jonge man. 
Na twee jaar zijn ze volledig op kleur. 
Er is 1 mutant bekend van de Finch’s grijskop Edelparkiet de recessief lutino,deze is nog zo zeldzaam,dat er 
nog geen standaard van gemaakt kan worden. Opvallend is wel dat bij deze lutino de kop lichtroze is met 
een witte keel en dat de gehele bovenstaart een rode waas toont op het gele topje  na. Hij moet zeker ook 
opvallen door zijn zeer lange staart. 
Verder gelijk aan andere edelparkieten. 
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Pruimkop parkieten 
Kleurslag 
Formaat: 

Man: 
34 cm 

Pop: 
33 cm 

Man: Pop: Man: Pop: 

Kleur: Groen Groen grijsgroen grijsgroen cinnamon cinnamon 
Kop 
 
Nek 

Paars/rood,achterkop 
meer paars 
Turquoise 

Grijs met blauwe waas 
Olijfgroen,met gele waas

Diep rood,achterkop, 
grijs bewaasd. 
Lichtgrijsgroen 

Grijs 
 
Grijsgroen 

Helder paars/rood, 
achterkop met paars 
Geelgroen 

Lichtgrijs 
 
Groen met bruine waas 

Hals en borst 
Buik en onderlijf 

Geelgroen 
Groen 

Olijfgroen 
Groen 

Grijsgroen 
Olijfgroen 

Grijs/geelgroen 
Olijf/geelgroen 

Diepgeelgroen 
Geelgroen 

Lichtgroen 
Geelgroen 

Mantel /onderrug 
 
Stuit 

Geelgroen iets bewaasd 
Groen 

Olijfgroen met gele waas
Groen 

Grijsgroen met grijze 
waas 
Grijsgroen 

Gelijk aan man,iets 
doffer 
 

Geelgroen met bruine 
waas. 
Zeegroen 

Gelijk aan man,iets 
doffer 

Hand - en armpennen Donkergroen 
naar de toppen 
overgaand in zwartgrijs 

Gelijk aan man Grijsgroen,naar de 
toppen overgaand in 
zwartgrijs 

Gelijk aan man Groen,naar toppen 
overgaand in bruingrijs 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  Diepgroen Gelijk aan man Grijsgroen Gelijk aan man Bij schouders zeegroen, 
overgaand in groen met 
bruine waas 

Gelijk aan man 

Middelste staartpennen Diep kobaltblauw,met 
witte toppen 

Gelijk aan man Zwartgrijs met  
crèmekleurige toppen 

Gelijk aan man Kobaltblauw,met grijze 
waas. Buitenzijde 
lichter,de toppen 
crèmekleurig 

Gelijk aan man 

Overige staartpennen  
 
en onderstaart dekveren 

Groen,met gele toppen 
Lichtgroen 

Gelijk aan man Grijsgroen,met gele 
toppen 
Geel/grijsgroen 

Gelijk aan man Lichtgroen met gele 
toppen 
Geelgroen 

Gelijk aan man 

Bovenstaart dekveren Lichtgroen Gelijk aan man Grijsgroen Gelijk aan man Geelgroen Gelijk aan man 
Snavel Okergeel,onder 

snavel bruinzwart 
Bleekgeel,onder 
snavel grijs 

Okergeel,onder 
snavel bruinzwart 

Bleekgeel,onder 
snavel grijs 

Okergeel,onder 
snavel bruin 

Bleekgeel,onder 
snavel bruingrijs 

Snavelrand/neusdop Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 
Poten  Grijs Grijs Grijs Grijs Vleeskleurig Vleeskleurig 
Nagels Grijs Grijs Grijs Grijs Bruin Bruin 
Ogen Zwart,iris geel/wit Zwart,iris geel /wit Zwart,iris geel/wit Zwart,iris geel/wit Donkerbruin,iris geel/wit Donkerbruin,iris geel/wit 
Tekening:       
Keel Zwart n.v.t Zwart n.v.t. Zwartbruin n.v.t. 
Nekband Zwart,onderzijde licht 

zeegroen 
Lichtgeel Zwart,onderzijde 

lichtgrijs 
Geel Zwartbruin,onder 

zijde lichtblauw 
Geel 

Schoudervlek Roodbruin n.v.t. Roodbruin n.v.t. Helder roodbruin n.v.t. 
Vleugelpennen Fijne lichtgroene 

omzoming 
Gelijk aan man Fijne lichtgrijsgroene 

omzoming 
Gelijk aan man Fijne geelgroene 

omzoming 
Gelijk aan man 
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pruimkop parkiet 
De pruimkop parkiet is een vrij algemene verschijning op een tentoonstelling,er moet dan ook goed op 
formaat en model gelet worden. Iele en/of te smalle vogels moeten streng gestraft worden. Een goede 
conditie is een eerste vereiste om voor een hoge waardering in aanmerking te komen ,het missen van een of 
meerdere nagels is ook een veelvoorkomende fout. De kleur moet helder en egaal zijn en niet vlekkerig 
overkomen. Het vleugeldek is harder groen dan de borst en rugdek,waar een waas over zit. De zwarte 
nekband moet strak afgelijnd zijn en niet te smal/fijn. De schoudervlek heeft de vorm van een driehoek en 
moet strak zijn. Poppen hebben een paarsgrijze kop en missen de zwarte nekband,wel bezit een pop een 
gele nekband,deze is vloeit iets over in de nek/rugdek. Poppen missen ook de schoudervlek ,het iets tonen 
hiervan is een kleurfout. 
Mannen zijn pas na het tweede jaar volledig op kleur. Jonge vogels hebben een grijsgroene kopkleur met 
een gele kraag in de nek en zijn veel doffer van kleur. Ook de staart is veel korter. 
In sommige literatuur worden 3 ondersoorten genoemd, in andere worden deze als aparte soorten 
omschreven. Hier worden waarschijnlijk o.a. de rozekop en rothschild’s mee bedoeld! 
Zie verder ook de andere Edelparkieten. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: MUTANTEN: 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pruimkop parkiet grijsgroen 
De grijsgroen wordt regelmatig foutief als olijfgroen aangeboden,een olijfgroene is een mutant met een 
dubbele donker factor (DD). 
Dit is vrij eenvoudig te constateren de bovenzijde van de staart is bij een grijsgroene zwart en bij een DD zou 
dit diep blauw /mauveachtig moeten zijn. Ook is de donker factor nog niet ontstaan bij de pruimkop en is het 
onmogelijk om dan al een olijfgroene (DD) te kweken ! 
De kopkleur is dieprood,veel roder dan bij de (wildkleur) met een grijze waas in de nek,onder de zwarte 
nekband is de kleur grijs bewaasd.. De algemene lichaamskleur is grijsgroen,vooral rond de schoudervlek is 
de kleur diep grijsgroen.  Poppen hebben een grijze kop en zijn iets doffer van kleur. De grijsgroene is al een 
vrij veelvoorkomende mutant bij de kwekers,op tentoonstellingen zien we ze nog niet zo vaak. 
De grijsgroen vererft autosomaal dominant. 
Verder gelijk aan (wildkleur) en overige edelparkieten. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pruimkop parkiet cinnamon 
De cinnamon factor zorgt ervoor dat het originele zwart melanine ,nu uitkleur tot bruin. Ook de onderdons 
wordt hierdoor bruin,wat een lichtere lichaamskleur tot gevolg heeft,inclusief de kopkleur. De keel en 
nekband zijn zwartbruin,de nekband moet wel aan de zelfde eisen voldoen qua vorm en breedte als bij de 
(wildkleur),vaak zien we dat de nekband aan de smalle kant is en niet strak. 
De slagpennen moeten zo diep en egaal mogelijk bruin zijn,regelmatig zien we dat deze pennen tweekleurig 
en te flets zijn . dit wordt bijna altijd veroorzaakt doordat de vogels in te veel zonlicht hebben gezeten 
waardoor deze pennen opbleken. De pop heeft een lichtgrijze kopkleur en is iets doffer van kleur. 
De cinnamon vererft geslachtsgebonden recessief. 
Verder gelijk aan (wildkleur) en overige edelparkieten. 
 
Van de Pruimkop parkiet zijn er ook de volgende mutaties ontstaan,deze zijn nog zo zeldzaam dat het voor 
een gerichte standaard omschrijving nog te vroeg is,gezien het feit dat er nog niet voldoende mannen 
volledig op kleur van zijn om al een gerichte  omschrijving te maken. Het zelfde geld voor de combinatie van 
grijsgroen met cinnamon.. 
Niet beschreven primaire mutanten zijn: recessief lutino, lutino (SL), blauw, overgoten, opaline, pastel of 
faded, recessief bont en de gele zwartoog. We zien ook regelmatig een uiterlijk turquoise, dit is echter tot nu 
toe steeds een modificatie gebleken, na het tweede jaar wordt het gewoon een (wildkleur). 
Bij nieuwe kleurslagen vragen wij U dringend, dit te melden bij de keurmeestersvereniging parkieten en/of 
werkgroep edelparkieten. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Rothschild’s parkiet 
Over de Rothschild’s parkiet zijn de meningen nogal verdeeld. Voor sommigen is dit een hybride van de 
pruimkop met de grijskop edelparkiet . Echter nakomelingen uit deze paring bezitten een zwarte ondersnavel 
en ook de bovensnavel is veel dieper oranjerood. De werkgroep edelparkieten is van mening dat het hier om 
een zelfstandige soort gaat  
Het spreekt voor zich ,dat U wanneer ze ter keuring aangeboden worden speciaal op moet letten op de fok 
zuiverheid. De eerder genoemde donkere snavel bij een hybride is bij de Rothschild’s geel,het rrod aan de 
kop beperkt zich hoofdzakelijk op het voorhoofd,bij een hybride zien we deze rode kleur ook het duidelijkst 
op het voorhoofd,maar ook op de rest van de kop laat deze een duidelijke rode waas zien. De pop mist de 
vleugelvlek. 
Er zijn zover bekend geen mutaties opgetreden bij de Rothschild’s 
Verder gelijk aan overige edelparkieten. 
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4e: Malabar –en Layard’s Parkiet 
 
Algemeen: 
 
Layard’s parkiet ( Psittacula calthorpae)  Blyth 1849 
Verspreidingsgebied Sri Lanka. De Layard’s wordt ook wel Cylon parkiet genoemd de vroegere naam voor 
Sri lanka. Het is de kleinste soort binnen de Psittacula familie met zijn 29 cm en is erg zeldzaam binnen de 
vogelliefhebberij. Er zijn geen ondersoorten bekend. 
Man en pop zijn nagenoeg gelijk van kleur en tekening,poppen hebben als duidelijkste verschil een zwarte 
snavel i.p.v. een rode bij de man en minder groen en blauw rond het oog,ook zijn ze iets doffer van kleur 
Formaat: 29 cm  
Ringmaat: 5 mm 
 
Malabar parkiet (Psittacula colomboides)   Vigors 1830 
Verspreidingsgebied Zuidwest India. De Malabar parkiet wordt ook wel Duif parkiet genoemd. Er zijn geen 
ondersoorten van bekend,ondanks dat de Layard’s er vrij veel van weg heeft,het grote verschil zit in het 
vleugeldek ,dit is bij de Malabar geschubd/omzoomd en bij de Layard’s zien we hier een vleugelbalk zoals 
we die ook zien bij de baard parkieten en Derbyan parkiet. Poppen hebben een bredere nekband en missen 
de zeegroene band onder de zwarte nekband. Ook de borstkleur is bij de pop grijsgroen,welke bij de man 
blauwgrijs is.  
Formaat:37 cm 38 cm 
Ringmaat: 6,5 mm  
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Kleurslag Man: 

Layard’s 
Edelparkiet 

Pop: 
Layard’s 
Edelparkiet 

Man: 
Malabar parkiet 

Pop: 
Malabar parkiet 

Kleur: 
Formaat: 

groen 
29 cm  

groen 
29 cm 

groen 
37 cm 

groen 
37 cm 

Kop 
 
 
Nek 

Grijs ,voorhoofd 
en rond de ogen 
groen 
Smaragdgroen 

Gelijk aan 
man.alleen het 
groen op het 
voorhoofd is 
donkerder 

Diep 
blauwgrijs,voorhoofd 
en rond het oog 
lichtgroen 

Grijs,minimaal  
groen bij het oog 

Hals en borst 
Buik ,onderlijf 

Smaragdgroen 
Groen 

Gelijk aan 
man,iets lichter 

Blauwgrijs 
Geelgroen met 
blauwe waas 

Hals grijs,borst 
grijsgroen,buik 
lichtgrijsgroen 

Mantel en onderrug 
 
Stuit 

Blauwgrijs 
 
Kobaltgrijs 

Gelijk aan man Blauwgrijs 
 
 
Zeegroen 

Grijs,minder dan 
bij man 
Zeegroen 

Hand - en 
armpennen 

Groen met 
grijszwarte 
toppen. 
Buitenvlag 
groen,binnenvlag 
zwartgrijs 

Gelijk aan man Kobaltblauw met 
zwartgrijze toppen 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  Groen,bij 
schouders 
donkergroen 

Donkergroen Donkergroen,bij 
schouders 
kobalt/mauve 

Gelijk aan man 

Middelste 
staartpennen 

Diep kobaltblauw 
met bleekgele 
punt 

Gelijk aan man Blauw met gele punt Gelijk aan man 

Overige 
staartpennen en 
onderstaart 
dekveren 

Kobaltblauw met 
groene buitenvlag 

Gelijk aan man Groen,met gele punt 
en buitenvlag 
 
Geel 

Gelijk aan man 

Bovenstaart 
dekveren 

Kobaltblauw met 
grijze waas 

Gelijk aan man Zeegroen Gelijk aan man 

Snavel Oranjerood met 
gele punt. 
Ondersnavel  
zwart 

Zwart Rood met iets gele 
punt,ondersnavel 
zwart met rode waas 

Zwart 

Snavelrand/neusdop Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 
Poten  Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs 
Nagels Grijs Grijs Zwartgrijs Zwartgrijs 
Ogen Zwart met flets 

gele iris 
Zwart met flets 
gele iris 

Zwart met gele iris Zwart met gele 
iris 

Tekening:     
Keel (baard) 
Voorhoofdband 

Zwart 
n.v.t. 

Zwart 
n.v.t. 

n.v.t. 
Blauw/violet 

n.v.t. 

Nekband Zwart Zwart Zwart,onderzijde 
een lichtzeegroene 
band 

Zwart 

Hals Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd 
Schoudervlek Geelgroen Geelgroen,iets 

helderder dan bij 
man 

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

Vleugeldek Duidelijke 
lichtgroene 
omzoming 

Gelijk aan man Scherpe bleekgele 
omzoming 

Gelijk aan man 

Vleugelpennen Fijne lichtgroene 
omzoming 

Gelijk aan man Buitenvlag groen 
omzoomd 

Minimale 
omzoming 
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Layard’s parkiet 
De Layard’s parkiet is nog zo zeldzaam dat we ze nog zelden op een tentoonstellingen zullen mogen 
aanschouwen. Hoofdzakelijk betreft het dan hier ook dan om een conditie keuring. De kleur moet wel zo diep 
mogelijk zijn en egaal . De nekband is vager en smaller dan bij de Malabar parkiet vooral achter in de nek. 
Het smaragdgroen in de nek is even diep als op de borst. De geelgroene vleugelbalk moet strak zijn 
afgelijnd,onder deze vleugelbalk zijn de dekveren lichtgroen omzoomd. Poppen zijn gelijk aan de man 
,hebben alleen een zwarte snavel i.p.v. een rode en het vleugeldek is iets donkerder. Poppen hebben ook 
minder groen rond de snavel en een iets kleinere kop,is wat ronder bij man iets meer afgeplat. Jonge vogels 
zijn overwegend groen met een oranje snavel welke na vier maanden uitkleur naar zwartbruin. Na 1 jaar 
komen ze op kleur en mannen krijgen dan de rode snavel terug. 
Er zijn nog geen mutanten bekend. 
Verder gelijk aan overige Edelparkieten. 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Malabar parkiet 
De Malabar is ook nog vrij zeldzaam op een tentoonstelling,hoewel hij meer wordt gehouden,dan de 
Layard’s. 
Een goede conditie is een eerste vereiste,ook moet het model goed vol zijn en de ruglijn vanaf de nekband 
een rechte lijn naar de punt van de staart. De kleur van de kop is dieper blauwgrijs dan de borst en 
mantel,deze kleur moet wel zo egaal mogelijk zijn. In de blauwe slagpennen is iets groen op de buitenvlag 
zichtbaar,ook in de staart zien we groen aan de buiten zijde. De nekband is ongeveer 3 mm breed en moet 
strak zijn zonder uitlopers,ook de lichtzeegroene band eronder moet strak zijn afgelijnd.  Om elk veertje op 
het vleugeldek zit een smalle geelgroene omzoming,dit moet een scherpe schubtekening vormen op het 
vleugeldek. De pop heeft een bredere nekband  welke ook strak dient te zijn. De onderzijde hier is grijs. Het 
groen bij het oog is vager dan bij de man. De borstkleur moet vanaf de hals tot en met de buik egaal 
grijsgroen zijn. De schubtekening op de vleugels moet aan de zelfde eisen voldoen als bij de man. De pop 
heeft een geheel zwarte snavel. 
Zover bekend zijn er nog geen mutaties . 
Verder gelijk aan overige Edelparkieten. 
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4f: Langstaart parkieten en de Derbyan parkiet 
 
Algemeen: 
Langstaart parkieten zijn de moeilijkste soorten binnen de Psittacula familie. Naast de nominaatvorm zijn er 
nog vier ondersoorten bekend. Deze ondersoorten zijn nog niet in deze standaard opgenomen,voor zover 
ons bekend komen ze niet in Europa voor,wel hebben we een korte omschrijving bij algemeen gedaan. 
Er is duidelijk geslacht’s verschil bij langstaart parkieten,poppen hebben een zwarte snavel,een groene 
nekkleur,minder rood aan kop,een donkergroene baard tekening en de staart is veel korter. 
 
Malakka langstaart parkiet (Psittacula longicauda longicauda)  Boddaert  1783 
Verspreidingsgebied Borneo ,Sumatra ,Maleisie ,Singapore en Malakka. 
Formaat; man 42 cm pop 37 cm 
Ringmaat : 6 mm  
 
Niet beschreven ondersoorten: 
Roodkop langstaart parkiet ( Psittacula longicauda modesta)  Fraser 1845 
Verspreidingsgebied het eiland Enggano in Indonesie. 
Deze ondersoort verschilt met de nominaatvorm voornamelijk in formaat 48 cm bij man,maar de staart is wel 
veel korter. Vooral het lichaam zelf is veel forser. De gehele kop is diep rozerood van kleur inclusief de 
schedel met op het voorhoofd een groene waas en een duidelijke teugelstreep. De wangen zijn diep rood en 
de achterkop is roodbruin met groene waas. Poppen van deze ondersoort verschillen voornamelijk in 
formaat 43 cm en kopkleur,de achterkant van de kop heeft een roodbruine kleur met groene waas,verder 
gelijk aan nominaatvorm. 
 
Nicobar langstaart parkiet ( Psittacula longicauda nicobarica)  Gould 1857 
Verspreidingsgebied de Nicobar eilanden groep. 
Het verschil met de nominaatvorm is voornamelijk de grootte,de Nicobar is 48 cm,waarbij de staart van de 
man de helft van de totale lengte voor zijn rekening neemt. De kop van deze ondersoort heeft diep rode 
wangen en een groengele achterkop en nek. De kop toont een blauwe waas. De onderrug is groenachtig 
van kleur. Poppen verschillen met de nominaatvorm door hun diep rood gekleurde wangen. 
 
Andamen langstaart parkiet ( Psittacula longicauda tytleri )  Hume 1874  
Deze ondersoort komt voor op de Andamen eilanden. De Andamen langstaart parkiet verschilt met de 
nominaatvorm voornamelijk in grootte (44 cm) en kleur rondom de kop. Het achterhoofd,de wangen en het 
rugdek zijn geelgroen met een grijze waas. De keel,borst en buik hebben een blauwe waas. Poppen hebben 
een dof oranjerode wangtekening. 
 
Natuna langstaart parkiet ( Psittacula longicauda defontainei )  Chasen 1934 
Verspreidingsgebied Natuna,Riau,Bintan,Belitung en Karimata. 
Lijkt erg veel op de nominaatvorm ook het formaat is hetzelfde (42 cm) ,de weinige verschillen zijn enkel dat 
de wangen iets dieper van kleur zijn met een oranje –rode  waas en de kop is iets geler . Poppen hebben 
een iets dieper rode wangkleur  dan de nominaatvorm. 
 
Fysieke standaard: Langstaart parkieten 
Gelijk aan baard parkieten,alleen de kop en snavel zijn wat kleiner /smaller,ook steek de bovensnavel wat 
meer naar voren. De punt hiervan blijft ongeveer 1 cm vanaf de keel verwijderd. Het model lijkt wat smaller / 
ieler dit komt door de lange staart van de man. De bovenschedel is ook iets meer afgeplat. 
 
Derbyan parkiet  (Psittacula derbyana )  Fraser 1852 
Algemeen : 
Behoort tot de grootste soorten binnen de Psittacula familie,vooral zijn forse lichaam is opvallend,ook de 
paarse borst en buikkleur zijn specifieke kenmerken. 
Het verspreidingsgebied is Zuidoost Azie,vanaf Noordoost Assam door Zuidoost Tibet tot Zuidwest China en 
de provincies Swechwan en Yunnan. 
Er zijn geen ondersoorten,wel kunnen we stellen dat de Derbyan op de borst/buikkleur na erg veel op de 
baard parkieten gelijk. De poppen tonen ook de lichte streep in de nek en ook de geelgroene vleugelbalk 
bezitten beide soorten. 
Formaat : 50 cm ,pop 48 cm 
Ringmaat: 8 mm  
 
Fysieke standaard: Derbyan parkiet 
Is gelijk aan fysieke standaard van de baard parkieten, alleen het model is forser inclusief de snavel. 
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Kleurslag Man: Malakka 

langstaart parkiet 
Pop: Malakka 
langstaart 
parkiet 

Man: Derbyan 
parkiet 

Pop: Derbyan 
parkiet 

Kleur: 
Formaat: 

Groen 
42 cm 

groen 
37 cm 

groen 
50 cm 

groen 
48 cm 

Kop 
 
 
Nek 

Dieproze,boven 
schedel 
donkergroen 
Lichtgeelgroen 

Heldergroen, iets 
blauwe waas op 
achter wangen 
Groen 

Grijs met paarse 
waas,voorhoofd 
meer blauw 
Heldergroen 

Kobalt/violetachtig,
Voorhoofd 
helderder blauw 
Heldergroen 

Hals en borst 
Buik en onderlijf  

Lichtgroen 
Lichtgroen met 
gele waas 

Diep heldergroen 
Lichtgroen 

Diep paars 
Paars,onderlijf en 
dijen groen 

Gelijk aan 
man,iets doffer 

Mantel/rugdek 
 
Stuit 

Lichtgeelgroen 
met iets blauwe 
waas 
Egaal lichtgroen 

Groen ,iets 
bewaasd 
lichtgroen 

Donkergroen met  
lichte waas 
Egaal groen 

Gelijk aan man 

Hand - en 
armpennen 

Groen met 
zwartgrijze 
toppen,buitenvlag 
groen,binnenvlag 
zwartgrijs 

Gelijk aan man Donkergroen,met 
grijszwarte toppen 

Gelijk aan man 

Vleugel dekveren  Diepgroen,met 
geelgroene waas 

Gelijk aan 
man,iets meer 
bruine waas 

Donkergroen Gelijk aan man 

Middelste 
staartpennen 

Violet Gelijk aan man Donkergroen, 
overgaand in 
diepblauw,toppen 
weer groen 

Gelijk aan man 

Overige 
staartpennen en 
onderstaart 
dekveren 

Diepblauw met 
groene buitenvlag 
Geelgroen 

Gelijk aan man Diepgroen,onderzijde 
grijs. 
Groen 

Gelijk aan man 

Bovenstaart 
dekveren 

Lichtgroen Lichtgroen Groen Groen 

Snavel 
 
 
Snavelrand/Neusdop 

Rood,iets lichte 
punt,ondersnavel 
zwart 
Hoornkleurig 

Zwart 
 
 
Hoornkleurig 

Dieprood met gele 
punt,ondersnavel 
zwart. 
Hoornkleurig 

Zwart 

Poten  Lichtgrijs Lichtgrijs Grijs Grijs 
Nagels Grijs Grijs Donkergrijs Donkergrijs 
Ogen Zwart met bleke 

iris 
Zwart met bleke 
iris 

Zwart met bleke iris Zwart met bleke 
iris 

Tekening:     
Keel/baard 
Oogstreep/masker 

Zwart 
n.v.t. 

Donkergroen 
Dieproze 

Zwart 
n.v.t. 

Zwart 
n.v.t. 

Voorhoofdsband Blauwzwart Blauwzwart Zwart Zwart 
Halsband (pop) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lichtroze 
Kop/nek Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd Strak afgelijnd 
Schoudervlek n.v.t. n.v.t. Geelgroen Geelgroen 
Vleugelpennen Licht geelgroen 

omzoomd 
Gelijk aan man Bleekgele omzoming Gelijk aan man 
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Malakka langstaart parkiet: 
Langstaart parkieten komen het best tot zijn recht als ze in een ruime TT kooi geplaatst zijn ,beter is nog een 
vlucht. Dit is om de staart niet te beschadigen,als ze in een TT kooi zitten waarbij de punt van de staart de 
bodem raakt of zijkant,dan hier een opmerking bij plaatsen dat vogel beter tot zijn recht komt in grotere kooi. 
Indien niet beschadigd ,niet straffen uiteraard. Een goede conditie is een eerste vereiste. De kleur moet 
helder en egaal zijn en geen vlekkerige indruk geven. 
De baard is vrij smal en loopt door tot halfweg de kop,bij de man is het zwart en bij de pop donkergroen. 
Zowel de baard als de schedel moeten strak afgelijnd zijn. Poppen hebben alleen een rood masker tussen 
de baard en halfweg het oog en een rood vlekje achter het oog,verder is de kop heldergroen,op de 
donkergroene voorhoofdsband na dan. 
Jonge vogels zijn donkerder groen en lijken veel op de pop het masker is wel lichter van kleur. De snavel bij 
jongen is zwart en jonge mannen tonen al een blauwe waas op het rugdek. 
Er zijn al mutaties ontstaan,maar hier zijn nog te weinig gegevens over bekend om ze nu al in deze 
standaard te doen opnemen .Wat al wel is ontstaan zijn de waarschijnlijk donkergroen ( D factor) en de aqua 
of turquoise Verder gelijk aan overige Edelparkieten. 
 
 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Derbyan parkiet: 
De Derbyan parkiet is een robuuste forse vogel, smalle en iele vogels moeten bestraft worden bij model.De 
borstkleur moet zo diep mogelijk paars zijn ,de buik is een tint lichter,bij zowel man als pop.Verder moet de 
kleur zo egaal mogelijk zijn ,de mantel/rugdek is vooral bij de man wat bewaasd,de nek is helder groen. De 
vleugelbalk is iets minder strak dan bij de baard parkieten,wel geniet de strakst afgelijnde de voorkeur. 
Poppen hebben buiten de zwarte snavel ook een blauwere kop en een lichtroze halsband. Aan de 
onderzijde van de baard zien we een kleine inkeping. 
Verder gelijk aan overige Edelparkieten. 
Er is een mutant ontstaan, waarschijnlijk een gezoomde, maar hier moeten eerst meer gegevens over zijn, 
om deze in de standaard te doen opnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


