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Pyrrurha standaardeisen. 
 
 
VOORWOORD: 
Gezien de ontwikkeling van de kweek van de pyrrhurasoorten, die meer en meer onderhevig 
is aan een domesticatieproces en welke soorten we meer en meer tegenkomen op 
tentoonstellingen, achtte het bestuur van de Keurmeestervereniging Tropische vogels en 
Parkieten het noodzakelijk een soortbeschrijving voor deze soorten te ontwikkelen. 
De opzet hiervan is beknopt en staat de keurmeester ten dienste als kleuromschrijving van 
de diverse soorten en enkele ondersoorten. 
De verwachting is, dat binnen een aantal jaren de kweek van deze soorten een grote vorm 
zal aannemen en ongetwijfeld zullen er dan diverse mutanten ontstaan. De beschrijving van 
deze mutanten kan vrij gemakkelijk worden tussengevoegd, omdat de uitgave een losbladig 
systeem betreft. 
Zonder medewerking van de TC van de PSC en van ervaren kwekers van de 
pyrrhurasoorten zou deze kleurstandaard niet uitgebracht kunnen worden. 
Het bestuur van de KKMV-TP spreekt hierbij dan ook haar dank daarvoor uit. 
Zoals bij elke standaard c.q. kleurbeschrijvingsstandaard zal ook deze soortbeschrijving 
periodiek herzien en bijgewerkt moeten worden, wat gen bezwaar voor deze uitgave mag 
zijn. 
Tenslotte spreekt het bestuur van de KMV-TP de hoop uit, dat deze soortbeschrijving van de 
soorten mag bijdragen aan de ontwikkeling van de kweek met de pyrrhurasoorten. 
 
Bergen op Zoom, zomer 1999. 
 
In het najaar van het 2004 werd duidelijk dat uitgave van 1999 in een behoefte voorziet maar 
inmiddels niet meer aansluit bij de ontwikkelingen. Met medewerking van de TC van de PSC 
en van ervaren kwekers van de pyrrhurasoorten is deze uitgave dan ook uitgebouwd en 
verfijnd. Het bestuur van de KMV-TP spreekt hier haar dank voor uit en wenst de liefhebbers, 
kwekers en keurmeesters een aangenaam gebruik van deze standaard. 
 
Herziene uitgave , zomer 2005. 
 
Het bestuur van de Keurmeestervereniging 
Tropische vogels en Parkieten.  
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Soort /Kleurbeschrijving                                                                              
   
NEDERLANDSE BENAMING  WETENSCHAPPELIJKE BENAMING 
Azara parkiet                                     Pyrrhura frontalis chiripepe            10 
Azuero parkiet                                    Pyrrhura picta eisenmanni                36 
Blauwkeelparkiet                                Pyrrhura cruentata      6 
 
Bruinoorparkiet 
Bruinoorparkiet    Pyrrhura frontalis frontalis     8 
Krieg’s bruinoorparkiet   Pyrrhura frontalis kriegi     9 
                                                                                                             
Ciriquiparkiet     Pvrrhura hoffmanni gaudens   53 
Demara parkiet    Purrhura egregia egregia   38 
Deville’s parkiet    Pyrrhura devillei      7 
El Oro parkiet     Pyrhura orcesis    54 
Gran-Sabanaparkiet    Pyrrhura eregia obscura   39 
 
Groenwangparkiet 
Argentijnse groenwangparkiet  Pyrrhura molinae australis   20 
Mato Grosso groenwangparkiet  Pyrrhura molinae sordida   17 
Mato Grosso groenwangparkiet zeegroen Pyrrhura molinae sordida var   18  
Palmarito groenwangparkiet   Pyrrhura molinae restricta   19 
Schegel’s groenwangparkiet   Pyrrhura rnolinae phoenicura   16 
Geelvleugel groenwangparkiet  Pyrrhura molinae flavoptera   21 
Groenwangparkiet    Pyrrhura molinae molinae   15 
 
Geelflankparkiet    Pyrrhura hypoxanta    22 
Geschilderde parkiet    Pyrrhura picta picta    28 
Hoffmann’s parkiet    Pyrrturra hoffmanni hoffmanni  52 
Jaraquielparkiet    Pyrrhura picta subandina   33 
Magdalenaparkiet    Pyrrhura picta caeruleiceps   34 
Neumann’s parelparkiet   Pyrrhura perlata anerythra   13 
Maritiba parelparkiet    Pyrrhura perlata coerulescens  12 
Pantchenko’s parkiet    Pyrrhura picta pantchenkoi   35 
Prachtvleugel parkiet    Pyrrhura calliptera    48 
Prins Luciens parkiet    Pyrrhura picta lucianii    31 
Roodbuik parkiet    Pyrrhura perlata perlata   14 
Roodkop parkiet    Pyrrhura picta roseifrons   32 
               
Roodstaartparkiet 
Kleine blauwvleugel roodstaartparkiet Pyrrhura picta microtera   30 
Roodkop roodstaartparkiet   Pyrrhura rhodocephala   51 
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Roodoorparkiet 
Cubiro roodoorparkiet    Pyrrhura hoematotis immarginata  50 
Roodoorparkiet    Pvrrhura hoernetotis hoematotis  49 
 
Sandia steenparkiet    Pyrrhura rupicola sandiae   46 
Santa Martaparkiet    Pyrrhurn viridicata    37 
Santaremparkiet    Pyrrhura picta amazonum   29 
Steenparkiet     Pyrrhura rupicola  rupicola   45 
Wagler’s parkiet    Pyrrhura perlata lepida   11 
Witborst parkiet    Pyrrhura albipectus    47 
 
Witoorparkiet 
Emma’s witoorparkiet    Pyrrhura leucotis emma   26 
Grijsborst witoorparkiet   Pyrrhura leucotis griseipectus  24 
Monagas witoorparkiet   Pyrrhura leucotis auricularis   27 
Pfrimer’s witoorparkiet   Pyrrhura leucotis pfrimeri   25 
Witoorparkiet     Pyrrhura leucotis leucotis   23 
 
Zwartstaartparkiet  
Chapman’s zwartstaartparkiet  Pyrrhura melanura chapmani   44 
Pacific zwartstaartparkiet   Pyrrhura melanura pacifica   43 
Souance’s zwartstaartparkiet   Pyrrhura melanura souancei   41 
Zwartstaart parkiet    Pyrrhura rnelanura melanura   40 
Berlepsch zwartstaartparkiet   Pyrrhura melanura berlepschi  42   
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Overzicht wetenschappelijke naam naar Nederlandse naamgeving:    
 
WETENSCHAPPELIJKE BENAMING: NEDERLANDSE BENAMING: 
 
Pyrrhura albipectus    Witborstparkiet 
Pyrrhura calliptera    Prachtvleugel parkiet 
Pyrrhrua cruetata    Blauwkeelparkiet 
Pyrrhura devillei    Deville’s parkiet 
Pyrrhura egregia egregia   Demara parkiet 
Pyrrhura egregia obscura   Gran-Sabanaparkiet 
Pyrrhura frontalis chiripepe   Azara’s parkiet 
Pyrrhura frontalis frontalis   Bruinoorparkiet 
Pyrrhura frontalis kriegi   Krieg’s bruinoorparkiet 
Pyrrhura hoematotis hoematotis  Roodoorparkiet 
Pyrrhura hoematotis immarginata  Cubiro roodoorparkiet 
Pyrrhura hoffmanni gaudens   Ciriquiparkiet 
Pyrrhura hoffmanni hoffmanni  Hoffmann’s parkiet 
Pyrrhura hypoxantha    Geelflankparkiet 
Pyrrhura leucotis auricularis   Monagas witoorparkiet 
Pyrrhura leucotis emma   Emma’s witoorparkiet 
Pyrrhura leucotis griseipectus  Grijsborst witoorparkiet 
Pyrrhura leucotis leucotis   Witoorparkiet 
Pyrrhura leucotis pfrimeri   Pfrimer’s witoorparkiet 
Pyrrhura melanura berlepschi  Berlepschi’s parkiet 
Pyrrhura melanura chapmani   Chapman’s zwartstaartparkiet 
Pyrrhura melanura melanura   Zwartstaart parkiet 
Pyrrhura melanura pacifica    Pacific zwartstaartparkiet 
Pyrrhura melanura souancei   Souance’s zwartstaartparkiet 
Pyrrhura molinae australis   Argentijnse groenwangparkiet 
Pyrrhura molinae molinae   Groenwangparkiet 
Pyrrhura molinae phoenicura   Schlegel’s groenwangparkiet 
Pyrrhura molinae restricta   Palmarito groenwangparkiet 
Pyrrhura molinae sordida   Mato Grosso groenwangparkiet 
Pyrrhura molinae flavoptera                Geelvleugel groenwangparkiet 
Pyrrhura molinae sordida var.  Mato Grosso groenwangparkiet zeegroen. 
Pyrrhura orcesis    El Oro parkiet 
Pyrrhura perlata anerythra   Neumann’s parelparkiet 
Pyrrhura perlata coerulescens  Maritiba parelparkiet 
Pyrrhura perlata lepida   Wagler’s parkiet 
Pyrrhura perlata perlata   Roodbuikparkiet 
Pyrrhura picta amazonum   Santaremparkiet 
Pyrrhura picta caeruleiceps   Magdalenaparkiet 
Pyrrhura picta eisenmanni   Azuero parkiet 
Pyrrhura picta lucianii    Prins Lucien’s parkiet 
Pyrrhura picta microtera   Kleine blauwvleugel roodstaartparkiet 
Pyrrhura picta pantchenkoi   Pantchenko’s parkiet 
Pyrrhura picta picta    Geschilderde parkiet 
Pyrrhura picta roseifrons   Roodkopparkiet 
Pyrrhura picta subandina   Jarquielparkiet 
Pyrrhura rhodocephala   Roodkop roodstaartparkiet 
Pyrrhura rupicola rupicola   Steenparkiet 
Pyrrhura rupicola snadiae   Sandia steenparkiet 
Pyrrhura viridicata                               Santa Martaparkiet 
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ALGEMEEN: 
Voor de tot standkoming van deze soortbeschrijving is hoofdzakelijk bet standaardboekwerk 
Parrots of the World van Joseph. M. Forshaw geraadpleegd. 
In deze beschrijving staan dan ook soorten, welke als zeer zeldzaam aan te merken zijn en 
mogelijk is reeds uitgestorven, terwijl men van een aantal andere soorten denkt, dat er nog 
maar enkele exemplaren voorkomen. De gegevens van deze soorten dateren dan ook uit de 
jaren 20. Vast staat echter, dat alle omschrijvingen in "Parrots of the Word'  wetenschappeliik 
zijn vastgesteld, reden waarom dit standaardboekwerk dan ook is gehanteerd. 
 
De verschillen tussen sommige soorten en ondersoorten zijn zo gering, dat men ze met 
elkaar zou moeten kunnen vergelijken om ze te kunnen onderverdelen. 
 
Het verspreidingsgebied van de Pyrrhurasoorten omvat een groot aantal landen in Zuid-
Amerika, waaronder de meesten in Brazilië. Opgemerkt moet worden, dat niet alle 
Pyrrhurasoorten in dezelfde landen voorkomen. Zo komt b.v. de Pyrrhura perlata in het 
Amazonegebied in Brazilië voor en de Pyrrhura orcesi in het Andesgebergte van Equador. 
 
Er is uiterlijk geen geslachtsonderscheid. De jonge vogels lijken al gauw op de volwassen 
exemplaren. 
 
De kwekers van de pyrrhurasoorten dienen er voor te waken, dat deze vogels onderling niet 
met elkaar gekruist worden (mutaties bij sommige soorten zou dit in de hand kunnen 
werken). De tekeningsvelden zijn bij sommige soorten al vrij moeilijk te onderscheiden. De 
oorspronkelijke (onder)soorten moeten echter duidelijk herkenbaar blijven, ook al zijn de 
kleuren gereduceerd. 
 
 
In deze soortbeschrijving wordt gesproken over b.v. roodbruin of rood/bruin, groenblauw of 
groen/blauw. 

Met roodbruin – groenblauw wordt een gemengde kleur bedoeld. 
Met rood/bruin – groen/blauw wordt bedoeld; rood of bruin – groen of blauw. 
Roodbruin is overwegend rood. Bruinrood is overwegend bruin. Etc. 

 
De keuring van de Pyrrhurasoorten is een conditiekeuring. Dat wil zeggen, dat de vogels in 
hoofdzaak beoordeeld worden op de regelmatigheid en symmetrie van de tekening, de juiste 
kleurdiepte en –egaliteit en uiteraard de conditie. 
 
Ringmaat: 
Kleine Pyrrhura’s, zoals de leucotis   4,5 mm. 
Middelgrote Pyrrhura’s zoals de frontalis 5 mm. 
Grote Pyrrhura’s, zoals de cruentata   5,4 mm. 
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SOORT - / KLEURBESCHRIJVING: 
 
BLAUWKEELPARKIET. 
 
Wetenschappelijk naam: Pyrrhura cruentata. 
Duits:    Blaulatzsittich 
Engels:   Blue-throated conure 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA CRUENTATA: 
Van de P. cruentata zijn geen ondersoorten bekend. 
 
Formaat:   Lengte 30 cm. 
 
Kop en masker:         
Voorhoofd en schedel grijs donkerbruin, geleidelijk overgaand in  grijs/donkerbruin, met gele 
omzoming richting nek. Wangen olijfgroen. Oorstreek roodbruin, naar achteren overgaand in 
een oranje-gele nekpartij. Het roodbruin van de oorstreek loopt onder het oog door tot aan 
de snavel. Rond het oog een onbevederde grijze ring. 
 
Vleugels:                  
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht helder rood. Vleugelzoom groen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel olijfgroen, buitenste Vleugelpennen grijs/zwart. 
 
Lichaam:                   
Hals groen, geleidelijk overgaand in een blauwe kropstreek. Nek blauwgroen. Borst, flanken 
en buik groen. Onderbuik donkerrood. Mantel en rug groen. Onderrug donkerrood. Stuit 
rood, overgaand in groen. 
 
Staart:          
Bovenstaartdekveren olijfgroen/geel. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruingeel. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijsbruin/zwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De Pyrrhura cruentata wordt als nominaatvorm beschreven.Overige benamingen: Blue-
chested conure, Orche-marked conure, Red-rumped conure, Red-eared conure. Perruche 
Tiriba en Roodoorparkiet. 
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DEVILLE'S PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura devillei 
Duits:    Bolivien Rotschwanzsittich 
Engels:   Blaze-winged conure. 
 
ONDESOORTEN VAN PYRRHURA DEVILLEI: 
Van de P. devillei zijn geen ondersoorten bekend. 
 
Formaat:   Lengte 26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd groen/bruin. Schedel asbruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een 
smal bruinrood tot zwart bandje. Wangen groen. Oostreek grijsbruin. Rond het oog een 
onbevederde grijze ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom scharlaken rood. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel overwegend rood/olijfgeel. Buitenste vleugelpennen 
blauwgroen. 
 
Lichaam: 
Hals olijfgroen/bruin, met een witachtig-gele omzoming. Borst en zijkanten nek 
olijfgroen/asbruin. Buik groen, met plaatselijk rood. Onderbuik roodbruin. Flanken, mantel en 
rug groen. Stuit olijfgroen, iets rood. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren olijfgroen, aan het eind bruinrood. Onderstaart groen. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijsbruin/zwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De Pyrrhura devillei wordt als nominaatvorm omschreven. In de natuur komen hybriden voor 
van de P. devillei en P. frontalis. Deze soort komt niet in Nederland voor. Overige 
benamingen: Bronze-winged conure, Bolivia roodstaartparkiet en Devillesittich. 
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BRUINOOR PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura frontalis frontalis. 
Duits:    Braunohrsittich 
Engels:   Maroon-bellied conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA FRONTALIS: 
Van de bruinoorparkiet (P. f. frontalis) zijn de volgende ondersoorten bekend: 
Pyrrhura frontalis chiripepe Azaraparkiet 
Pyrrhura frontalis kriegi Krieg's bruinoorparkiet. 
 
MUTATIES VAN DE BRUINOOR PARKIET: 
Van de bruinoorparkiet is de pastelmutatie ontstaan. Deze nieuwe kleurslag toont 
(vooralsnog) een geringe melanine reductie waardoor de meeste kleuren in het algemeen 
lichter zijn. Met name de veervelden van het vleugeldek, de mantel en de buik tonen een 
duidelijke opbleekfactor. Het van oorsprong groen toont geelachtig groen. Gestreefd dient te 
worden naar een goede kleuregaliteit. 
 
Formaat :   Lengte 26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel groen met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal 
bruinrood bandje. Wangen en nek groen. Oorstreek bruingrijs. Rond het oog een 
onbevederde witte ring, 3 felrode veertjes boven de neusdoppen. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen 
blauwgroen, aan de toppen overwegend groen. Ondervleugel groen, buitenste 
vleugelpennen blauwgroen. 
 
Lichaam:  
Hals olijfgroen/bruin, met een geelbruine omzoming. Nek groen. Borst en buik 
bruin/olijfgroen, met een gedeeltelijk geelbruine omzoming. Onderbuik bruinrood. Flanken, 
mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren olijfgroen, vaak bruinrood aan het einde. Onderstaart groen, 
gedeeltelijk roodbruin. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De  Pyrrhura frontalis frontalis wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van 
deze bruinoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. Overige benamingen: Reddish-bellied conure, Brown-eared conure, Scally 
breasted conure. 
 
 
 
KRIEG'S BRUINOOR PARKIET 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura frontalis kriegi. 
Duits:    Krieg's Braunohrsittich 
Engels:   Krieg's conure. 
 
Formaat:   Lengte 26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel groen met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal 
bruinrood bandje. Wangen en nek groen. Oorstreek bruingrijs. Rond het oog een 
onbevederde witte ring. 
 
Vleugel: 
Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. 
Ondervleugel overwegend groen. Buitenste vleugelpennen blauwgroen. 
 
Lichaam: 
Hals olijfbruin/groen met een bleekgele omzoming. Nek groen. Borst en buik olijfgroen/bruin. 
Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen/bruinrood, meestal bruinrood aan het einde. Onderstaart groen, 
aan de punten iets bruinrood. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. f. kriegi wordt als ondersoort omschreven van P. f. frontalis. De beschrijving van de 
Krieg's bruinoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exem-
plaren. Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZARA PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura frontalis chiripepe. 
Duits:    Paraguay - Braunohrsittich. 
Engels:   Azara's conure. 
 
Formaat: 
Lengte 26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel groen met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een bruinrood 
bandje. Wangen en nek groen. Oorstreek bruingrijs. Rond het oog een onbevederde witte 
ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleu-
gelpennen blauw. Ondervleugel groen. Buitenste vleugelpennen blauwgroen. 
 
Lichaam: 
Hals olijfbruin met een gele omzoming. Nek, borst en buik olijfgroen/bruin. Onderbuik 
bruinrood. Flanken, mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren olijfgroen, zonder een bruin uiteinde. Onderstaart groen/roodbruin. 
 
Ogen: 
Donkergrijs. 
 
Poten: 
Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel: 
Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. f. chiripepe wordt als ondersoort omschreven van de P. f. frontalis. Overige 
benamingen: Blaze- of Bronze-winged conure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARELPARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura perlata perlata. 
Duits:    Blausteißsittich. 
Engels;   Crimson-bellied conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA PERLATA PERLATA: 
Van de parelparkiet (P.p. perlata) zijn de volgende ondersoorten bekend: 
P. perlata anerythra`  Neumann's parelparkiet. 
P. perlata coerulescens Maritiba parelparkiet. 
P. perlata lepida   Wagler's parelparkiet. 
 
WAGLER'S PARELPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura perlata lepida. 
Duits:    Blauwangensittich. 
Engels;   Pearly conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel diep bruingrijs met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal 
donker bruingrijs bandje. Wangen blauwgroen. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een 
onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom helder rood. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel roodgrijs. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en nek bruingrijs, met een grijze omzoming. Op de bovenborst en in de nek 
onregelmatig groen en blauw. buik groen, iets blauw bewaasd. Onderbuik plaatselijk 
roodbruin. Flanken groen, met plaatselijk blauw. Mantel en rug groen. Stuit groen uitlopend 
tot blauw. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis olijfgroen. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Roodbruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. p. lepida wordt als ondersoort omschreven van de P.p. perlata. De beschrijving van de 
Wagler's parelparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. 
Overige benamingen: Geen. 
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MARITIBA PARELPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura perlata coerulescens. 
Duits:    Maritiba Blausteißsittich. 
Engels:   Maritiba pearly conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd bruingrijs. Schedel bleekbruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een 
smal donkerbruin bandje. Wangen groen/blauw, overgaand in blauw aan de benedenrand. 
Oorstreek grijs/bruingeel. Rond het oog en onbevederde witte ring.Teugel groen. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom helder rood. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel roodgrijs. 
 
Lichaam: 
Hals en borst bruingrijs, met een grijsbruine omzoming. Op de bovenborst en nekpartij 
onregelmatig blauw. Buik groenblauw sterk blauw bewaasd. Op de middenonderbuik iets 
rood. Flanken blauw. Mantel en rug groen. Stuit groen, plaatselijk bruinrood. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis olijfgroen. Onderstaart overwegend roodbruin, 
iets blauw. 
 
Ogen:    Roodbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. p. coerulescens wordt als ondersoort omschreven van de P. p. perlata. De beschrijving 
van de Maritiba parelparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. Overige benamingen: Geen. 
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NEUMANN'S PARELPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura perlata anerythra. 
Duits:    Neumann’s Blausteißsittich 
Engels:   Neumann's pearly conure. 
 
Formaat:    Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd bruin. Schedel bleekbruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal 
donkerbruin bandje. Wangen groen, geleidelijk overgaand in blauw aan de benedenrand. 
Oorstreek bruingeel. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, soms iets rood. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen, soms iets rood. 
 
Lichaam: 
Hals en borst bruingrijs, met een geelbruine omzoming. Op de bovenborst en nekpartij 
onregelmatig blauw. Buik groen, iets blauw bewaasd met op de middenonderbuik iets rood. 
Flanken groen, plaatselijk iets blauw. Mantel en rug groen. Stuit groen, plaatselijk bruinrood. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren bruinrood, plaatselijk olijfgroen. Onderstaart overwegend roodbruin, 
iets groenblauw. 
 
Ogen:     Roodbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. p. anerythra wordt als ondersoort omschreven van de P. p. perlata. Overige 
benamingen: Geen. 
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ROODBUIKPARKIET: 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura perlata perlata 
Duits:    Rotbauchsittich. 
Engels:   Crimson-bellied conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker:  
Voorhoofd en schedel bruin tot zwartbruin en doorspekt met blauwe veertjes. Op het 
voorhoofd, direct boven de snavel een smal roodbruin bandje. Wangen geelachtiggroen, aan 
de benedenrand iets blauw. Rond het oog een onbevederde witte oogring. 
 
Vleugels:  
Vleugeldek groenblauw. Vleugelbocht rood. Vleugelzoom blauw. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel rood. 
 
Lichaam:  
Hals, bovenborst en nek bruin, met een brede lichtgrijze tot bleekgele omzoming. Nek 
plaatselijk grijs/blauw. Onderborst en buik helder rood, met enkele centimeters onder de 
vleugelbochten een vrij strakke borst-buik afscheiding. Onderbuik rood, onderstaartdekveren 
blauw,. Flanken blauw, plaatselijk iets groen. Mantel en rug olijfgroen. Stuit olijfachtig groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren diep bruinrood, aan de basis groen, aan het eind blauw. Onderstaart 
donkergrijs. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. p.perlata wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de roodbuik 
parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROENWANG PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura molinae molinae. 
Duits:    Grünwangensittich. 
Engels;   Green-cheeked conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA MOLINAE: 
Van de groenwangparkiet  ( P. m. molinae) zijn de volgende ondersoorten bekend: 
P. molinae australis  Argentijnse groenwangparkiet. 
P. molinae phoenicura Schlegel's groenwangparkiet. 
P. molinae  restricta  Palmarito groenwangparkiet 
P. molinae sordida  Mato Grosso groenwangparkiet 
P. molinae sordida var. Zee-groene Mato-Grosso groenwangparkiet. 
P. molinae flavoptera  Geelvleugel groenwangparkiet (1994, CBF 2693) 
 
Formaat:   26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en  schedel donker grijsbruin, overgaand in bruingroen.. Wangen groen, oorstreek 
grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen 
blauw. Ondervleugel groen met blauwe waas. 
 
Lichaam: 
Hals uiteenlopend van bruin tot grijsgroen, met een lichte wit tot bleekgele omzoming. Nek 
bleekbruin, met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst bleekbruin tot groen, met een lichte 
bruingele omzoming. Buik groen, plaatselijk roodbruin. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel, 
rug, flanken en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren donker rood, aan de basis groen, aan het eind iets blauw. Onderstaart 
roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De p. m. molinae wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de 
groenwangparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. 
Overige benamingen: Rotschwanzsittich, Molinaparkiet, Molinasittich. 
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SCHLEGEL'S GROENWANGPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura molinae phoenicura.  
Duits:    Schlegels Grünwangen Rotschwanzsittich 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel donker grijsbruin, overgaand in bruingroen. Wangen groen. Oorstreek 
grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels:  
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen 
blauw. Ondervleugel groen, met blauwe waas. 
 
Lichaam:  
Hals bleekbruin, met een donkerbruine omzoming. Nek bleekbruin, met mogelijk enkele 
blauwe veertjes. Borst groen tot bleekbruin, met een lichte bruingele omzoming. Buik groen, 
plaatselijk roodbruin. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel, rug, flanken en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren, vanuit de basis overwegend groen naar donker rood, naar het einde 
iets blauw. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Donkergrijs. 
 
BIJZONDERHEDEN:  
De P. m. phoenicura wordt als ondersoort van de P. m. molinae omschreven. Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATO GROSSO GROENWANGPARKIET. 
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Wetenschappelijk naam: Pyrrhura molinae sordida. 
Duits:    Mato Grosso Grünwangen Rotschwanzsittich. 
Engels:   Sordid conure. 
 
MUTATIES VAN DE MATO GROSSO GROENWANGPARKIET. 
Bij de Mato Grosso groenwangparkiet is de zeegroen mutatie opgetreden. 
 
Formaat;   Lengte 26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd donker grijsbruin, op de schedel geleidelijk overgaand in bruingroen. Wangen 
groen. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels:  
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen 
blauw. Ondervleugel groen met blauwe waas. 
 
Lichaam:  
Hals bleekbruin, met een  licht grijze omzoming. Nek bleekbruin, met mogelijk enkele blauwe 
veertjes. Borst groenbruin. Buik groen, plaatselijk bleek roodbruin. Midden-onderbuik 
bruinrood. Mantel, rug, flanken en stuit groen. 
Totale lichaamskleur iets donkerder groen als de nominaatvorm. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren donker rood, aan de basis groen, aan het eind iets blauw. Onderstaart 
roodbruin, naar het eind blauwgroen. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. m. sordida wordt als ondersoort van de P. m. molinae omschreven. De beschrijving 
van de Mato Grossoparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. Overige benamingen:  Geen. 
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MATO GROSSO GROENWANG PARKIET ZEEGROEN. 
 
Kop en masker:  
Voorhoofd diep grijs, op de schedel geleidelijk overgaand in bleekgrijs. Op het voorhoofd, 
direct boven de snavel, een smal grijs bandje. Wangen zeegroen. Oorstreek grijs. Rond het 
oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren zeegroen. Vleugelbocht en vleugelzoom zeegroen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel zeegroen, met blauwe waas. 
 
Lichaam: 
Hals bleekgrijs, met een lichtgrijze omzoming. Nek zeegroen, met mogelijk enkele blauwe 
veertjes. Borst grijs tot bleekgrijs, met een geelachtige omzoming. Buik bleek zeegroen. 
Mantel, rug, flanken en stuit zeegroen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren grijs. Onderstaart grijs, naar het einde iets blauw. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
Deze nieuwe kleurslag is vooralsnog één van de weinige mutatievormen bij de 
Pyrrhurasoorten. 
De beschrijving van de Mato Grosso parkiet zeegroen is vastgesteld aan de hand van bij de 
kweker bekeken exemplaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALMARITO GROENWANG PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura molinae ristricta. 
Duits:    Palmarito Grünwangen Rotschwanzsittich. 
Engels;   Santa Cruz conure. 
 
Formaat:   Lengte 26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel donker grijsbruin, overgaand in bruingroen. Wangen groenblauw. 
Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen 
blauw. Ondervleugel groen, met blauwe waas. 
 
Lichaam: 
Hals bleekbruin tot grijs, met een grijswitte omzoming. Nek bleekbruin, met plaatselijk enkele 
blauwe veertjes. Borst bruin, met een lichte grijswitte omzoming. Op de borst plaatselijk iets 
groen. Buik groen, plaatselijk roodbruin. Midden-onderbuik iets vaal roodbruin. Mantel en rug 
groen. Flanken en stuit groenblauw. 
 
Staart:  
Bovenstaartdekveren donker rood, aan de basis groen, aan het eind blauw. Onderstaart 
roodbruin, naar het einde blauw. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. m. restricta wordt als ondersoort van de P. m. molinae omschreven. Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGENTIJNSE GROENWANGPARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura molinae australis. 
Duits:    Argentinien Grünwangen Rotschwanzsittich. 
Engels:   Argentine conure. 
 
Formaat:   Lengte 26 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en  schedel donker grijsbruin. Wangen groen. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog 
een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen 
blauw. Ondervleugel groen, met blauwe waas. 
 
Lichaam:  
Hals bleekbruin tot grijs, met een donkerbruine omzoming. Nek bleekbruin, met mogelijk 
enkele blauwe veertjes. Borst bruin, met en lichte bruingele omzoming, plaatselijk iets groen. 
Buik iets groen, echter voornamelijk roodbruin. Mantel, rug, flanken en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren roodbruin, aan de basis groen, aan het eind nauwelijks iets blauw. 
Onderstaart dof roodbruin, aan het eind nauwelijks iets blauw. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. m. australis wordt als ondersoort van de P. m. molinae omschreven. De beschrijving 
van de Argentijnse groenwangparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker 
bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen. 
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GEELVLEUGEL GROENWANGPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura molinae flavoptera. 
Duits:    Gelblveugel Grünwangen Sittich. 
Engels:   Yellowwinged Greenscheeked Conure. 
 
Formaat:   Lengte 26 cm 
 
Kop en masker:  
Voorhoofd en schedel donkergrijsbruin. Wangen groen, oorstreek grijsbruin, rond de ogen een 
onbevederde witte oogring.  
 
Vleugels: 
Vleugelbocht geel. Ondervleugeldekveren geel. Bovenvleugel groen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. 
 
Lichaam: 
Hals uiteenlopend van bruin tot grijsgroen met een lichte wit tot bleekgele omzoming. De nek is 
bleekbruin met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst bleekbruin tot groen met een lichte 
bruingele omzoming. Buik groen, middenonderbuik roodbruin. Mantel, rug,flanken en stuit 
groen.  
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren donkerrood, aan de basis groen, aan het eind iets blauw.Onderstaart 
roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs. 
 
Nagels:   Grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
Deze soort is in 1994 geregistreerd onder het CBF nummer CBF 2693. Deze soort is niet in 
Nederland. 
Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               22 

GEELFLANK PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura hypoxantha. 
Duits:    Gelbflanksittich. 
Engels:    Yellow-sided conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA HYPOXANTHA. 
Van de P. hypoxantha zijn geen ondersoorten bekend. 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd donkergrijsbruin, naar de schedel geleidelijk overgaand in bruin. Wangen 
groen/bruin, overgaand naar geel. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte 
ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. 
Ondervleugel geel. 
 
Lichaam: 
Hals en kropstreek bruin, met geelwitte omzoming. Nek bruin, met een blauwe band. 
Bovenborst geelwit, iets bruin gezoomd. Borst geel. Flanken geel, met een smalle groene 
omzoming. Buik geel tot vaalbruin. Midden-onderbuik oranjerood. Mantel, rug en stuit 
geelgroen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren donkerrood. Onderstaart geel tot roodbruin, aan het eind blauwgroen. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijs. 
 
Snavel:   Bruingrijs. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. hypoxantha is een vrij zeldzame vogel en wordt als nominaatvorm omschreven. 
Overige benamingen: Geen. 
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WITOORPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura leucotis leucotis. 
Duits:    Weißohrsittich. 
Engels:   White-eared conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA LEUCOTIS: 
P. leucotis griseipectus  Grijsborst witoorparkiet 
P. leucotis pfrimeri  Pfrimer's witoorparkiet 
P. leucotis emma  Emma's witoorparkiet 
P. leucotis auricularis  Monagas witoorparkiet. 
 
MUTATIES VAN DE WITOORPARKIET. 
Van de witoorparkiet is een pastel mutatie bekend. Deze kleurslag toont (vooralsnog) een 
geringe melanine reductie, waardoor de meeste kleuren in het algemeen lichter zijn. Met 
name de veervelden van het vleugeldek, de mantel en de buik tonen een duidelijke 
opbleekfactor. Het van oorsprong groen toont geelachtig-groen. Gestreefd dient te worden 
naar een goede kleuregaliteit. 
 
WITOORPARKIET. 
 
Formaat:   Lengte 23 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel grijsbruin, overgaand in kastanjebruin richting snavel. Op het 
voorhoofd, direct boven de snavel, een smal blauw bandje. Wangen kastanje bruin, met aan 
de benedenrand een smal blauw randje. Oorstreek geel tot grijswit. Rond het oog een zeer 
smalle grijsachtig-blauwe onbevederde ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam:  
Hals en nek bruin/groen met blauw en iets witgele omzoming. Nek richting kropstreek en 
borst bruin en blauw, met een witgele omzoming. Flanken en buik groen. Midden-onderbuik 
roodbruin. Mantel groen. Rug en stuit roodbruin. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen, naar het eind roodbruin. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:     Bruin, iris geel tot roodbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. l. leucotis wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Witoorparkiet 
is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige 
benamingen. Maroon-faced parrakeet, Blue-naped conure. 
 
 
GRIJSBORST WITOORPARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura leucotis griseipectus. 
Duits:    Salvadori Weißohrsittich. 
Engels:   Brazil greybreasted conure. 
 
Formaat:   Lengte 23 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel grijsbruin, overgaand in kastanjebruin richting snavel. Wangen 
kastanjebruin. Oorstreek wit met aan de randen iets bruin. Rond het oog een smalle 
onbevederde grijsachtige ring. 
 
Vleugels; 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek bruin, naar de zijkanten van de nek vaal grijs. In de nek bevindt zich een blauwe 
waas. Vanuit de nek richting kropstreek en borst bruingrijs, met witgele omzoming. Flanken 
en buik groen. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel groen. Rug groen, geleidelijk overgaand 
in een roodbruine stuit. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen, naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin, iris geelbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. l. griseipectus wordt als ondersoort van de P. l. leucotis omschreven. De beschrijving 
van de Grijsborst witoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. Overige benamingen: Salvadori witoorparkiet. 
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PFRIMER'S WITOORPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura leucotis pfrimeri. 
Duits:    Pfrimers Sittich. 
Engels:   Pfrimer's conure. 
 
Formaat:   Lengte 23 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd roodbruin. Wangen en oorstreek roodbruin. Schedel grijsblauw. Rond het oog een 
smalle onbevederde ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek bruin, met aan de zijkanten van de nek vaal grijs. Vanuit de nek richting 
kropstreek en borst, bruin met witgele omzoming. Flanken en buik groen. Midden-onderbuik 
roodbruin. Mantel groen. Rug groen, geleidelijk overgaand in een roodbruine stuit. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen, naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin, iris geelbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. l. pfrimeri wordt als ondersoort van de P. l. leucotis omschreven. De beschrijving van 
de Pfrimer's witoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. (Op moment van schrijven standaard, niet in Nederland aanwezig.) Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMMA'S WITOORPARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura leucotis emma. 
Duits:    Emma's Weißohrsittich. 
Engels:   Emma's conure. 
 
Formaat:   Lengte 23 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel blauw, overgaand in kastanjebruin richting achterkop. Wangen 
kastanjebruin, aan de benedenrand iets blauw. Oorstreek bruinwit. Rond het oog een zeer 
smalle onbevederde ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek overwegend blauw, iets bruin. Vanuit de nek, richting kropstreek en brost, bruin 
met blauw en een brede witgele omzoming. Flanken en buik groen. Midden-onderbuik 
roodbruin. Mantel groen. Rug groen, geleidelijk overgaand in een roodbruine stuit. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin, iris roodbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. l. emma wordt als ondersoort van de P. l. leucotis omschreven. De beschrijving van de 
Emma's witoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. Overige benamingen: 
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MONAGAS WITOORPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura leucotis auricularis. 
Duits:    Monagas Weißohrsittich. 
Engels:   Monagas white-eared conure. 
 
Formaat:   Lengte 23 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel blauw, overgaand in kastanjebruin richting  nek. Wangen 
kastanjebruin, aan de benedenrand iets blauw. Oostreek helder wit. Rond het oog een zeer 
smalle onbevederde ring. 
 
Vleugels:  
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek groen met veel blauw. Vanuit de nek, richting kropstreek en borst, bruin en 
blauw, met brede witgele omzoming. Flanken diep groen. Buik groen. Midden-onderbuik 
roodbruin. Mantel diep groen. Rug groen, geleidelijk overgaand in een roodbruine stuit. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin, iris geelbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. l. auricularis wordt als ondersoort van de P. l. leucotis omschreven. 
Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESCHILDERDE PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta picta. 
Duits:    Blaustirn-Rotschwanzsittich. 
Engels:   Painted conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA PICTA: 
Van de geschilderde parkiet ( P. p. picta) zijn de volgende ondersoorten bekend. 
P. picta amazonum  Santarem parkiet. 
P. picta microtera  Kleine blauwvleugel roodstaartparkiet. 
P. picta lucianii  Prins Lucien's parkiet. 
P. picta roseifrons  Roodkop parkiet. 
P. picta subandina  Jaraquiel parkiet. 
P. picta caerauleiceps Magdalena parkiet. 
p. picta pantchenkoi  Patchenkoi parkiet. 
P. picta eisenmanni  Azuero parkiet. 
 
GESCHILDERDE PARKIET. 
 
Formaat:   Lengte 22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd blauw. Schedel blauw/bruin. Wangen roodbruin, aan de benedenrand iets blauw. 
Oorstreek grijswit tot bruingeel. Rond het oog een smalle onbevederde bruingrijze ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht helder rood, vleugelzoom groen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en zijkanten nek donkerbruin, met een grijs tot bruingele V-vormige omzoming, 
vaag doorspekt met rozerood. Op de borst en in de nek plaatselijk blauw. Flanken en rug 
groen. Buik groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen, overgaand in een bruinrode 
onderrug. Stuit bruinrood, aan de randen groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren vanuit de basis bruin/groen, overgaand in bruin. Onderstaart bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:    Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. p. picta wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Geschilderde 
parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige 
benamingen: Blue-winged conure. Rotzügelsittich, Blauwvleugel roodstaart parkiet. 
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SANTAREM PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta amazonum 
Duits:    Santarem Sittich. 
Engels:   Santarem conure. 
 
Formaat:   Lengte 22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel bruin. Wangen bruin. Oorstreek grijswit tot bruingeel. Rond het oog 
een onbevederde grijze ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom groen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en zijkanten nek donkerbruin, met een grijs tot bruingele V-vormige omzoming. Borst 
olijfgroen, met een grijs tot bruingele omzoming. Op de borst plaatselijk iets blauw. Flanken 
en rug groen. Buik groengeel. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen, overgaand in een 
bruinrode rug. Stuit bruinrood, aan de randen groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren, vanuit de basis groen/bruin, overgaand in bruin. Onderstaart 
bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. p. amazonum wordt als ondersoort omschreven van de P.p. picta. Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLEINE BLAUWVLEUGEL ROODSTAART PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta microtera. 
Duits:    Kleiner blaustirn Rotschwanzsittich. 
 
Formaat:   Lengte  20 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd blauw (vrij smalle zone). Schedel bruin. Wangen roodbruin, aan de benedenrand 
blauwgroen. Oorstreek grijswit tot bruingeel. Rond het oog een onbevederde grijswitte ring. 
 
Vleugels; 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom groen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en borst vaal bruingrijs, met een smalle grijs tot bruingele omzoming. Op de borst 
plaatselijk iets groen/blauw. Flanken en rug groen. Buik groen. Midden-onderbuik iets 
bruinrood. Mantel en bovenrug groen, met iets bruinrood op de onderrug. Stuit overwegend 
groen, aan de benedenrand groenblauw. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren, vanuit de basis groen, vrij snel overgaand in bruin. Onderstaart 
bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.p. microtera wordt als ondersoort omschreven van de P. p. picta. De beschrijving van 
de kleine blauwvleugel roodstaartparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker 
bekeken exemplaren. Niet in Nederland aanwezig.Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINS LUCIEN'S PARKIET. 



               31

 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta lucianii. 
Duits:    Prinz Lucians Rotschwanzsittich 
Engels:   Prince Lucien's conure. 
 
PRINS LUCIEN'S PARKIET: 
 
Formaat:    Lengte 22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd rood schedel bruin, met soms iets blauw en/of enkele rode veertjes. Wangen 
roodbruin, aan de benedenrand iets blauw. Oorstreek grijswit tot bruingeel, soms iets rood. 
Rond het oog een onbevederde grijze ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met en enkel rood veertje. Vleugelzoom groen. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en zijkanten nek donker bruingroen, met een grijze tot bruingele V-vormige 
omzoming. Op borst en nek plaatselijk blauw. Flanken en rug groen. Buik overwegend 
groen. Midden-onderbuik iets bruinrood. Mantel groen, overgaand in een bruinrode rug. Stuit 
bruinrood, aan de randen groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren, vanuit de basis bruingroen, overgaand in bruinrood. Onderstaart 
bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.p.lucianii wordt als ondersoort omschreven van de P. p. picta. Overige benamingen: 
Bonaparte's conure. 
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ROODKOP PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta roseifrons. 
Duits:    Rotscheitelsittich 
Engels:   Rose-headed conure. 
 
Formaat:   Lengte 22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel oranjerood, soms rood. Achterhoofd en nek donkerbruingrijs.Wangen 
rood tot roodbruin. Oorstreek grijswit tot bruingeel, soms iets rood. Rond het oog een 
onbevederde grijze ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood,  vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. 
Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en zijkanten nek bruin/groen, met een grijsbruine tot geelrode V-vormige 
omzoming. Flanken groen. Buik overwegend groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel 
groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, plaatselijk groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren aan de basis iets groen, vrij snel overgaand in bruinrood. Onderstaart 
bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. p. roseifrons wordt als ondersoort van de P.p. picta omschreven. De beschrijving van 
de Roodkopparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. 
Overige benamingen: Geen. 
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JARAQUIEL PARKIET 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta subandina. 
Duits:    Jaraquiel sittich. 
Engels:   Jaraquiel conure. 
 
Formaat:   Lengte 20 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd roodachtig bruin. Schedel bruin. Wangen  groen. Oorstreek geelbruin. Rond het 
oog een onbevederde grijze ring. Teugel rood. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en zijkanten nek vaal bruin/groen, met een grijze tot bruingele omzoming. Op de 
borst en in de nek plaatselijk iets blauw. Flanken groen. Buik overwegend groen. Midden-
onderbuik bruinrood. Mantel groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, aan de 
randen iets groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren vanuit de basis bruin/groen, vrij snel overgaand in bruinrood. 
Onderstaart bruinrood. 
 
Ogen:    Geelbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.p. subandina wordt als ondersoort van de P. p. picta omschreven. Overige 
benamingen: Geen. 
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MAGDALENA PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta caeruleiceps 
Duits:    Magdalena Sittich. 
Engels:   Magdalena conure. 
 
MAGDALENA PARKIET: 
 
Formaat:   Lengte 20 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel blauw, met direct boven de snavel, een smal diep rood bandje. 
Wangen rood, tot roodbruin in de lagere gedeeltes. Oorstreek grijswit. Rond het oog een 
onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en zijkanten nek bruin, met een grijze tot bruingele omzoming. Overgangsgebied 
van nek naar schedel bruin. Nek blauw. Flanken roodbruin. Buik overwegend groen. Midden-
onderbuik bruinrood. Mantel groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, naar de 
randen groenblauw. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren aan de basis groen, vrij snel overgaand in bruinrood. Onderstaart 
bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.p.caeruleiceps wordt als ondersoort van de P.p. picta omschreven. Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANTCHENKO PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta pantchenkoi. 
Duits:    Pantchenko Blaustirn Rotschwanzsittich. 
Engels:   Pantcheko conure. 
 
Formaat:   Lengte 22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd blauw, direct boven de snavel een rood bandje, dat overgaat in de rode teugel. 
Het rood loopt als een smal streepje onder het oog. Oorvlek is bruingeel. De wangen 
bleekblauwgroen, nek bruin overgaand in een blauwe ondernek.  
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en zijkanten nek bruin, met een grijze tot bruingele omzoming. Overgangsgebied 
van nek naar schedel bruin. Nek blauw. Flanken roodbruin. Buik overwegend groen. Midden-
onderbuik bruinrood. Mantel groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, naar de 
randen groenblauw. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren aan de basis groen, vrij snel overgaand in bruinrood. Onderstaart 
bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.p. pantchenkoi wordt als ondersoort van de P.p.picta omschreven. Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZUERO PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura picta eisenmanni. 
Duits:    Azuero Sittich. 
Engels:   Azuero conure. 
 
Formaat:   Lengte 22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd blauw. Schedel blauw/bruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een 
rood bandje. Wangen roodbruin, aan de benedenrand iets blauw. Oor en benedenzijde van 
de oorstreek rood. Oorvlek vuil wit. Rond het oog een smalle onbevederde bruingrijze ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met plaatselijk enkele rode veertjes. 
Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en zijkanten nek donkerbruin, met een grijs tot bruingele omzoming, welke op de 
borst matig en minder sprekend is. Op de borst en in de nek plaatselijk blauw. Flanken en 
rug groen. Buik groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen, overgaand in een 
bruinrode rug. Stuit bruinrood, aan de randen groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren vanuit de basis bruin/groen, overgaand in bruin. Onderstaart bruinrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart tot grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.p. eisenmanni wordt als ondersoort van de P.p.picta omschreven. Deze soort heeft 
geen V-vormige omzoming van de keelveren zoals alle andere pictasoorten, maar een ronde 
omzoming.Overige benamingen: Geen. 
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SANTA MARTA PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura viridicata. 
Duits:    Santa Marta Sittich 
Engels:   Santa Marta conure. 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel groen, met direct boven de snavel, een smal rood bandje. Wangen 
groen. Oorstreek paarsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groenblauw. Vleugelbocht en vleugelzoom geelrood, overgaand in groen. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel geel, plaatselijk iets oranjerood. 
 
Lichaam: 
Hals, nek en borst groen, gevlekt met rood en paarsbruin. Bovenbuik oranjerood. Onderbuik 
groen. Mantel, flanken, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen. Onderstaart overwegend roodbruin, plaatselijk iets groen. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. veridicata wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMARARA PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura egregia egregia. 
Duits:    Feuerbugsittich. 
Engels:   Fiery-shouldered conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA EGREGIA: 
Van de demararaparkiet (P. e. egregia) is één ondersoort bekend. 
P. egregia obscura  Gran-Sabana parkiet. 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel overwegend grijs met groen, soms bruin. Wangen groen. Oorstreek 
groen, plaatselijk roodbruin. Rondom het oog een onbevederde witte oog- ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel oranjerood. 
 
Lichaam: 
Hals donker groenbruin, met een gedeeltelijk geelwitte tot oranje omzoming. Nek, borst en 
flanken groen. Buik groen, iets blauw. Midden-onderbuik iets roodbruin. Mantel, rug en stuit 
groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis groen. Onderstaart grijsrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig-grijs. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.e. egregia wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Demarara 
parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige 
benamingen: Demarara conure. Demararasittich. 
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GRAN SABANA PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura egregia obscura. 
Duits:    Grau Sabana Sittich. 
Engels:   Grna-Sabana conure. 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel grijs met bruin. groen. Oorstreek groen, plaatselijk iets roodbruin. 
Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren donkergroen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranje. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel oranjerood. 
 
Lichaam: 
Hals donkergroen/bruin, met een gedeeltelijke geelwitte tot oranje omzoming. Nek, borst en 
flanken groen. Buik diep groen. Midden-onderbuik iets bruinrood. Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis groen. Onderstaart grijsrood. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig grijs. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. e. obscura wordt als ondersoort omschreven van de P. e. egregia. Het verschil is zeer 
gering en alleen maar te zien indien men beide exemplaren (soort en ondersoort) zou 
kunnen vergelijken. Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZWARTSTAART PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura melanura. 
Duits:    Schwarzschwanzsittich. 
Engels:   Maroon-tailed conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA MELANURA: 
Van de zwartstaartparkiet (P.m.melanura) zijn de volgende ondersoorten bekend: 
P. melanura souancei  Souancei's zwartstaartparkiet 
P. melanura berlepsch Berlepschi's zwartstaartparkiet 
P. melanura pacifica  Pacific zwartstaartparkiet 
P. melanura chapmani Chapman's zwartstaartparkiet. 
 
ZWARTSTAART PARKIET. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel donkergrijs overgaand in groen. Wangen en oorstreek groen. Rond 
het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood, plaatselijk iets geel. Grote 
buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek grijs tot bruin/groen, met een grijswitte omzoming. Borst groen met een grijze 
omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met gedeeltelijk grijze omzoming. Onderbuik 
groen. Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren donkerroodbruin, aan de basis groen. Onderstaart grijszwart. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. m.melanura wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Black-tailed 
conure, Bruinstaartparkiet, Braunschwanzsittich. 
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SOUANCEI'S ZWARTSTAARTPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura souancei. 
Duits:    Souancei's Schwarzschwanzsittich. 
Engels:   Souance's conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd  en schedel donkergrijs  overgaand in groen. Wangen en oorstreek groen. Rond 
het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste 
vleugelpennen groen, heel weinig blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek grijs tot bruin/groen, met een grijswitte omzoming. Borst bruin/groen met een 
grijze tot witte  omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met een gedeeltelijk grijze 
omzoming. Onderbuik groen, gedeeltelijk bruinrood. Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren gedeeltelijk donkerroodbruin, aan de basis bruingroen. Onderstaart 
grijszwart. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig-grijs. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.m.souancei wordt als ondersoort omschreven van de P.m.melanura. De beschrijving 
van de Souancei's zwartstaart parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker 
bekeken exemplaren.Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERLEPSCHI'S ZWARTSTAART PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura berlepschi 
Duits:    Graf Berlepsch Sittich 
Engels:   Berlepsch's conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd  en schedel donkergrijs. Wangen en oorstreek groen tot olijfgroen. Rond het oog 
een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste 
vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek tot bruingroen, met een bruingele tot witte omzoming. Borst groen/bruin met en 
bruingele tot witte omzoming. Flanken groen. Buik groenbruin met een gedeeltelijk grijze 
omzoming. Onderbuik groen. Middenonderbuik bruinrood. Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren donkerroodbruin, aan de  basis groen. Onderstaart bruin tot grijszwart. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.m.berlepschi wordt als ondersoort omschreven van de P.m. melanura.  Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACIFIC ZWARTSTAART PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura pacifica. 
Duits:    West-Anden Schwarzschwanzsittich. 
Engels:   Pacific black-tailed conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel grijsgroen. Wangen en oorstreek groen. Rond het oog een smalle 
onbevederde ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood. Grote buitenste vleugelpennen 
groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek bruingroen, met een bruingele tot witte omzoming. Borst groenbruin met een 
bruingele  omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met plaatselijk roodbruin. Onderbuik 
groen. Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren rood tot roodbruin, aan de basis groen. Onderstaart grijszwart. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig grijs. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.m.pacifica wordt als ondersoort omschreven van de P.m. melanura. De beschrijving 
van de Pacific zwartstaartparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker 
bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen. 
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CHAPMAN'S ZWARTSTAART PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura chapmani. 
Duits:    Chapman Sittich. 
Engels:   Chapman's conure. 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en Schedel donkergrijs  aan de veerrandjes iets groen. Wangen en oorstreek 
groen, iets roodbruin doorschijnend. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek grijs tot bruingroen, met een grijswitte omzoming. Borst bruingroen met een 
grijswitte omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met gedeeltelijk grijze omzoming. 
Onderbuik groen. Middenonderbuik gedeeltelijk bruinrood. Mantel bleek groen. Rug en stuit 
groen.Totale lichaamskleur meer olijfgroen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren voornamelijk roodbruin, aan de basis groen. Onderstaart grijszwart. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijszwart. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.m. chapmani wordt als ondersoort omschreven van de P.m. melanura. Overige 
benamingen: Geen. 
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STEENPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura rupicola rupicola. 
Duits:    Steinsittich. 
Engels:   Black-capped conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA RUPICOLA: 
Van de steenparkiet (P. rupicola rupicola) is één ondersoort bekend: 
P. rupicola sandiae  Sandia steenparkiet. 
 
STEENPARKIET: 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd donkerbruin/zwart. Schedel grijs tot donkerbruin. Wangen en oorstreek groen, 
aan de randen iets bruin. Rond het oog  een onbevederde grijswitte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood. Grote buitenste vleugelpennen 
groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, nek en achternek donkerbruin/zwart, met een brede bruingele tot witte V-vormige 
omzoming. Borst donkerbruin, met een bruingele tot witte omzoming. Flanken groen. Buik 
groenbruin, met enkele rode veertjes. Mantel groen. Rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen. Onderstaart grijszwart. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijs. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.r. rupicola wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Steenparkiet is 
mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige 
benamingen: Zwartkapparkiet, Rock conure, Schwarzkappensittich. 
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SANDIA STEENPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura rupicola sandiae. 
Duits:    Sandia Steinsittich 
Engels:   Sandia conure. 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd donkerbruin/zwart. Schedel donkerbruin. Wangen en oorstreek olijfachtig groen, 
aan de randen diep groen. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood. Grote buitenste vleugelpennen 
groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals, borst, nek en zijkanten nek donkerbruin tot zwart met een smalle bruingele tot witte V-
vormige omzoming. Flanken groen. Buik, groengeel, plaatselijk iets bruin met mogelijk 
enkele rode veertjes. Mantel groen. Rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen. Onderstaart grijszwart tot grijsbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijs. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.r.sandiae wordt als ondersoort van de P.r.rupicola omschreven. De beschrijving van de 
Sandia steenparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren. De verschillen tussen soort en ondersoort zijn zo gering, dat men ze eigenlijk 
met elkaar zou moeten vergelijken. Overige benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WITBORST PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura albipectus. 
Duits:    Weißhals-Weißbrustsittich 
Engels:   White-necked conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel diep grijsbruin, iets gezoomd richting nek. Op het voorhoofd, direct 
boven de snavel, een smal roodbruin bandje. Wangen groenbruin, geel omzoomd. Oorstreek 
oranjegeel. Rondom het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met enkele rode veertjes. Vleugelzoom rood. 
Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals wit, in een kraag, die de nek omcirkelt. Aan de voorzijde geleidelijk overgaand in een 
gele borst en bovenbuik. Flanken groen. Onderbuik groen, met een roodbruine waas. 
Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen, overgaand in roodbruin. Onderstaart groen tot roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Donkergrijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijsbruin. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. albipectus wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: White-necked 
conure, Witnekparkiet, Weißhalssittich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRACHTVLEUGEL PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura calliptera. 
Duits:    Prachtflügelsittich. 
Engels:   Brown-breasted conure. 
 
Formaat:   22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel vaal bruin, plaatselijk groenblauw. Wangen groen. Oorstreek 
roodbruin. Rond het oog een onbevederde grijze ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met geeloranje veertjes. Vleugelzoom geel. 
Grote buitenste vleugelpennen blauwgroen. Ondervleugel groen, met soms een geel veertje. 
 
Lichaam: 
Hals bleek bruin, geleidelijk overgaand in een groene nek. Borst bruin tot roodbruin met 
groene waas. Buik groen, plaatselijk roodbruin. Flanken, mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren bruinrood. Onderstaart donker bruinrood. 
 
Ogen:    Geel, iets bruin. 
 
Poten:    Bruin, nagels iets grijs. 
 
Snavel:   Hoornkleurig. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P.calliptera wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Flame-winged 
conure, Beautiful conure. Bruinborstparkiet, Braunbrustsittich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROODOORPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura hoematotis hoematotis. 
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Duits:    Rotorhrsittich. 
Engels;   Red-eared conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA HOEMATOTIS: 
Van  de roodoorparkiet (P. h. hoematotis) is één ondersoort bekend. 
P. hoematotis immarginata Cubiro roodoorparkiet. 
 
ROODOORPARKIET: 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd grijs tot bruingroen, plaatselijk iets blauw. Schedel bruin, overgaand in olijfgroen, 
met een gele zoom, richting nek. Wangen groen. Oorstreek roodbruin. Rond het oog een 
onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren en vleugelbocht groen. Vleugelzoom groenblauw. Grote buitenste 
vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek bruin tot bruinachtig grijs. Borst, nek en bovenbuik olijfgroen tot geel, met een 
vaal grijsgele omzoming. Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel, rug en stuit groen, iets 
blauw-achtig. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren roodbruin, aan het eind iets olijfgroen. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel;   Grijshoornkleurig. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. h. hoematotis wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de 
Roodoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. 
Overige benamingen: Blood-eared conure, blutohrsittich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBIRO ROODOORPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura hoematotis immarginata. 
Duits:    Cubiro Blutohr-Rotschwanzsittich. 
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Engels:   Cubiro red-eared conure. 
 
Formaat:   Lengte 25 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd grijsbruin, plaatselijk iets blauw. Schedel bruingroen, overgaand in olijfgroen 
richting nek. Wangen groen. Oorstreek roodbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels; 
Vleugeldekveren en vleugelbocht groen. Vleugelzoom groenblauw. Grote buitenste 
vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen. 
 
Lichaam: 
Hals en nek groen. Borst, achternek en bovenbuik olijfgroen, met iets gele omzoming. 
Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel en rug groen. Stuit blauwgroen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren roodbruin, aan het eind iets olijfgroen. Onderstaart roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Grijshoornkleurig 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. h. immarginata wordt als ondersoort omschreven van de P. h. hoematotis. De 
beschrijving van de Cubiro roodoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de 
kweker bekeken exemplaren. Niet in Nederland aanwezig ten tijde van schrijven standaard. 
Overige benamingen: Geen. 
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ROODKOP ROODSTAARTPARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura rhodocephala. 
Duits:    Rotstirnsittich. 
Engels:   Rose-crowned conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en schedel helder rood, geleidelijk overgaand in een groene nek. In de 
overgangszone plaatselijk vaal bruin. Wangen groen. Oorstreek kastanjebruin. Rond het oog 
een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen met enkele oranje veertjes. Vleugelzoom oranje-
geel, halverwege overgaand in geelwit. Grote buitenste vleugelpennen violetblauw. 
Ondervleugel groen/grijsblauw. 
 
Lichaam: 
Hals en bost groen/bruin, met een smalle bruine omzoming. Flanken en onderbuik groen. 
Midden-onderbuik iets bruinrood. Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren roodbruin. Onderstaart vaal roodbruin. 
 
Ogen:    Bruin. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P rhodocephela wordt als nominaatvorm omschreven.De beschrijving van  de Roodkop 
roodstaartparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken 
exemplaren.Overige benamingen: Rose-headed conure, Rotkopfsittich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOFFMANN'S PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura hoffmanni hoffmanni. 
Duits:    Gelbgrünersittich. 
Engels:   Hoffmann's conure. 
 
ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA HOFFMANNI: 
Van de Hoffmann's parkiet (P.h. hoffmanni) is één ondersoort bekend. 
P. hoffmanni gaudens  Chiriqui parkiet. 
 
HOFFMANN'S PARKIET: 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd groengeel. Schedel groen, gedeeltelijk streepachtig getekend en doorspekt met 
gele veertjes. Wangen groen, doorspekt met gezoomd geel. Oorstreek diep rood. Rond het 
oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels; 
Vleugeldekveren overwegend groen. Primaire en secundaire vleugelveren gedeeltelijk geel, 
richting uiteinden groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom geelgroen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen tot vaal olijfgeel. 
 
Lichaam: 
Hals, borst, nek en buik diep groen, doorspekt met vaal oranje/gele veertjes. Mantel, rug en 
stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren rood tot olijfgroen. Onderstaart bruinrood, aan het eind olijfgroen. 
 
Ogen:    Bruin tot grijswit. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. h. hoffmanni wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Sulphur-
winged conure, Hoffmannsittich. 
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CHIRIQUI PARKIET. 
 
Wetenschappelijke naam: Pyrrhura hoffmanni gaudens. 
Duits:    Chiriquisittich. 
Engels:   Chiriqui conure. 
 
Formaat:   Lengte 24 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd groengeel. Schedel groen, gedeeltelijk streepachtig getekend en doorspekt met 
gele en oranjerode veertjes. Wangen groen, doorspekt met geel. 
Oorstreek diep rood. Rond het oog een onbevederde witte ring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren overwegend groen. Primaire en secundaire vleugelveren gedeeltelijk geel, 
richting uiteinden groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom geelgroen. Grote buitenste 
vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen tot vaal olijfgeel. 
 
Lichaam: 
Hals, borst en nek diep groen, doorspekt met vaal oranje/gele veertjes. Buik donkergroen, 
met bijzonder weinig geel. Mantel, rug en stuit groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren rood tot olijfgroen. Onderstaart bruinrood, aan het eind olijfgroen. 
 
Ogen:    Bruin tot grijswit. 
 
Poten:    Grijs, nagels grijszwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. h  gaudens wordt als ondersoort omschreven van de soort de P. h. hoffmanni. Overige 
benamingen: Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL ORO PARKIET. 
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Wetenschappelijke naam: Pyrrhura orcesi. 
Duits:    El Orosittich. 
Engels:   El oro conure. 
Formaat:   Lengte 22 cm. 
 
Kop en masker: 
Voorhoofd en voorste gedeelte van de kruin rood. Schedel groen, met plaatselijk een rode of 
grijze veer. Wangen en oorstreek groen. Rond het oog een onbevederde rose/witte oogring. 
 
Vleugels: 
Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Buitenste primaire- en mediale 
vleugelpennen helder rood. Primaire slagpennen en de buitenste secundaire vleugelpennen 
blauw, met een smalle groene buitenvlag. Ondervleugel groen, neigend naar olijf 
 
Lichaam:  
Hals, nek, zijkanten nek groen met een gedeeltelijk lichtgrijze omzoming. Borst hoofdzakelijk 
groen, met soms enkele rode veren. Buik groen met plaatselijk rood. Onderbuik groen. 
Flanken, mantel en rug groen. Stuit helder groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren groen, bruinrood aan het einde. Onderstaart grijsgroen, donker 
bruinrood aan het einde. 
 
Ogen:    Donkerbruin. 
 
Poten:    Zwart, nagels zwart. 
 
Snavel:   Hoornkleurig. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
De P. orcesi wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Geen. 
 

 

 


