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Achtergronden van Agapornis canus  

 

Agapornis canus wordt aangetroffen in de kuststreken van het eiland Madagaskar. Naast de 

nominaatvorm Agapornis canus canus is er ook nog een ondersoort Agapornis canus ablectaneus.  De 

ondersoort is iets meer violet getint dan de nominaatvorm en treft men hoofdzakelijk aan in het zuidelijk 

gedeelte van het eiland.   

 

Fysieke kenmerken: 

 

Ideale grootte: tussen 13 en 14 cm gemeten van de bovenkop tot het staarteinde. 

Hoofd: 

Voorhoofd: vanaf de snavel licht gerond naar achter toe. 

Kruin: mooi afgerond. 

Achterhoofd: goed gevuld. 

Hals: mag een weinig inval vertonen. 

Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd. 

Ogen: centraal geplaatst en helder uitstralend. 

Snavel: breed aan de basis, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst 

gericht en de ondersnavel goed passend in de bovensnavel.  De ondersnavel is bijna onzichtbaar. 

Borst: goed gevuld, met elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels. 

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst en niet doorhangend. 

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen zijn ongeschonden 

aanwezig en niet afhangend of kruisend. 

Schouders: breed. 

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig 

en de zitstok goed vastgrijpend. 

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd. 

Houding: elegante en fiere houding die een goede verhouding vormt tot de grootte.  

Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend. 

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is. 

Stuit: in rechte lijn met de staart.  

Algemeenheden: bij de man is de kleurafscheiding op de borst zo strak mogelijk afgelijnd.  

 

Keurtechnische opmerkingen: 

 

• De kop is relatief klein en puntig; 

• Streng letten op de kleurafscheidingen; 

• Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief; 

• Bij de man wordt er regelmatig een gele gloed waargenomen in het grijze masker. De voorkeur 

gaat uit naar egaal grijs; 

• De twee middelste staartpennen hebben een dwarsband;  

• De ondervleugeldekveren bij de man en de pop zijn verschillend van kleur. Bij de volwassen man 

zijn deze zwart en bij de pop eerder grijsgroen. Omdat deze veervelden tijdens de beoordeling 

normaal niet zichtbaar zijn, worden ze ook niet vermeld bij de beschrijvingen. 
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Kleurbenaming: groen (man) 

International term: green 

 

Voorhoofd: parelgrijs. 

Kruin: parelgrijs. 

Wangen: parelgrijs. 

Kin: parelgrijs. 

Voorhals en bovenborst: parelgrijs. 

Ogen: donkerbruin met een lichtere iris. 

Bovensnavel: hoornkleurig. 

Ondersnavel: grijs. 

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen. 

Mantel: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: donkergrijs met een groene buitenvlag. 

Stuit: iets donkerder dan het lichaam. 

Onderstaartdekveren: groen. 

Bovenstaartdekveren: zoals stuit. 

Staartpennen: aan de basis lichtgeel-groen overgaand in een zwarte dwarsband. De staartuiteinden zijn 

groen. De twee middelste staartpennen zijn groen met een zwarte dwarsband die op het einde een groene 

rand heeft. 

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: donkergrijs. 

 

Opmerking: Bij de ondersoort Agapornis canus ablectaneus  heeft de parelgrijze kleur een violette tint 

en heeft de lichaamskleur een blauwe waas. Toch er blijven op toezien dat er een duidelijk grijze 

onderlaag aanwezig is. Men kan enkel spreken van een violette gloed over het masker. Op deze wijze 

wordt vermeden dat door selectie het masker te intens violet wordt.   

 

Kleurbenaming: groen (pop) 

International term: green 

 

Voorhoofd: groen met een weinig lichtgrijze waas. 

Kruin: groen met een weinig lichtgrijze waas. 

Wangen: groen met een weinig lichtgrijze waas. 

Kin: groen met een weinig lichtgrijze waas. 

Voorhals en bovenborst: groen. 

Ogen: donkerbruin met een lichtere iris. 

Snavel: hoornkleurig. 

Ondersnavel: grijs. 

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen. 

Mantel: nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: donkergrijs met een groene buitenvlag. 

Stuit: iets donkerder dan het lichaam. 

Onderstaartdekveren: groen. 

Bovenstaartdekveren: zoals de stuit. 

Staartpennen: aan de basis lichtgeel-groen overgaand in een zwarte dwarsband. De staartuiteinden zijn 

groen. De twee middelste staartpennen zijn groen met een zwarte dwarsband die op het einde een groene 

rand heeft. 

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: donkergrijs. 

 

Opmerking: Bij de ondersoort Agapornis canus ablectaneus heeft het compleet verenkleed een 

duidelijke blauwachtige waas. 
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Over deze standaardeisen en copyright: 

 

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, 

BVA International en KBOF. 

 

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en 

bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW 

 

 

 

Aangebrachte aanpassingen/updates: 

 

Versie 1.0: Startversie 

 

Versie 1.1: (01/10/2015) 

Aangepast in versie 1.1: 

• Inhoudstabel aangepast 

 

Versie 3.0: (01/01/2017) 

• Deelnemende organisaties aangepast 

• Kleine aanpassingen in de beschrijving 

 

Versie 3.1: (01/09/2017) 

• Kleuromschrijving algemeen aangepast 

 

Versie 3.2: (08/09/2018) 

• Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie 

 

 

 

 

 

 


