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VOORWOORD 2014 
 
Tijdens de bespreking van de citroenparkiet na de keuring van de op de studiedag te 
Roosendaal georganiseerd door de Catharinaparkieten Studie Groep (CSG) is de 
discussie ontstaan over hoe het geel bezit van de man citroenparkiet er moet uitzien. 
Ook was er discussie over de Aymaraparkiet.  
Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen is er een werkgroep opgestart om een 
standaard op te stellen voor de soorten van het geslacht Psilopsiagon. Alle vogels uit 
het geslacht Psilopsiagon worden in deze standaard beschreven. Op het moment 
van het schrijven van de standaard zijn er nog geen kleurmutaties ontstaan. Dit zal 
dan ook niet verder behandeld worden in deze standaard. Elke standaard wordt om 
de zo veel jaar herzien en te zijner tijd zal er worden gekeken of er ondertussen 
mutaties zijn ontstaan. 
Er wordt één variant van de citroenparkiet man gevraagd. Er was de mogelijkheid om 
twee varianten te vragen: de ene met een kort masker en de andere met maximaal 
geelbezit in de borst. De toekomst zal uitmaken of het mogelijk/wenselijk is om bij de 
man twee varianten te vragen. 
In september 2013 zijn Piet Ooijen (keurmeester NBvV), Alex de Graaf (keurmeester 
NBvV) en Arie Vortman (Voorzitter Catharinaparkieten Studie Groep) gestart met de 
opmaak van de standaard.  
 
 
 
 
 
 
 
Zevenbergen april 2014. 
De KMV Tropische vogels en Parkieten
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HET GESLACHT PSILOPSIAGON 
Tot het geslacht Psilopsiagon behoren de volgende soorten en ondersoorten: 
 
• citroenparkiet - Psilopsiagon aurifrons (Lesson 1830) met volgende ondersoorten: 

citroenparkiet – Psilopsiagon aurifrons aurifrons 
Margaritaparkiet – Psilopsiagon aurifrons margaritae 
Roberts-citroenparkiet – Psilopsiagon aurifrons robertsi  
roodsnavelparkiet – Psilopsiagon aurifrons rubrirostris 

• Aymaraparkiet - Psilopsiagon aymara (d’Orbigny 1939) 

Vroeger werden de citroen- en de Aymaraparkiet samen met drie andere soorten in het geslacht 
Bolborhynchus geplaatst. De Psilopsiagon soorten zijn qua uiterlijk, gedrag en biotoopvoorkeur anders 
dan die van het geslacht Bolborhynchus. 

ALGEMEEN 
 
De eerste citroen- en Aymaraparkieten kwamen omstreeks de jaren 70 van de vorige eeuw naar 
Nederland. In het begin waren het zeer kostbare vogels en waren ze moeilijk te kweken.  In het begin 
was deze groep ingedeeld in het geslacht Bolborhynchus  Sinds 2008 zijn de citroenparkiet en de 
Aymaraparkiet in het geslacht Psilopsiagon geplaatst. Beide soorten hebben een vrij slank postuur en 
een acht tot negen centimeter lange staart. Deze omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte 
van de vogels. Door hun formaat en hun rustig karakter zijn ze zeer geschikt voor kleinbehuisde 
vogelliefhebbers. Ze zijn graag in gezelschap van soortgenoten en huisvesting en kweek in 
koloniebroed is dan ook met beide goed mogelijk. Indien met de vogels in de volière wordt gekweekt 
zal er natuurlijk wel voldoende ruimte geboden moeten worden. Leidraad hierbij is dat bij voortdurende 
onderlinge ruzies er meestal sprake is van overbevolking.  

De afgelopen jaren is er een verdere ontwikkeling bij de citroen- en Aymaraparkiet ontstaan. Om 
verdere onduidelijkheid te voorkomen heeft de Catharinaparkieten Studie Groep (CSG) deze soorten 
beschrijven. Tijdens de diverse bijeenkomsten van de CSG was er vanuit de kweker en keurmeester 
behoefte aan duidelijkheid. Duidelijke richtlijnen over hoe de ideale citroenparkiet en Aymaraparkiet er 
uitziet zijn voor de kweker en de keurmeester nodig en nuttig.  
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CITROENPARKIET - Psilopsiagon aurifrons aurifrons 

ALGEMEEN 
Nederlands:    citroenparkiet 
Duits:      Zitronensittich 
Engels:     Mountain Parakeet or Golden-Fronted Parakeet 
Frans:     Toui à bandeau jaune 
       

FYSIEKE STANDAARD 
 
Formaat: 
Ongeveer 18 cm. 
Model: 
De citroenparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze 
omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het 
model niet iel overkomen. Het is aangepast  aan het formaat. 
Staart: 
Lengte: 75-90 mm. 
Houding: 
De citroenparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek 
van plus minus 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten is 
fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit. 
Conditie: 
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie. 
Poten: 
De poten zijn recht en stevig en dit  zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om 
de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn 
gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel. 
Snavel: 
De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de 
bovensnavel. 
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen. 
Bevedering: 
De bevedering van de citroenparkiet is compleet en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een 
citroenparkiet met slijtage aan de veren of een vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een 
hoge puntenwaardering. 
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KLEURSTANDAARD: CITROENPARKIET 
 

 Man: Pop: 
Kleur: Groen Groen 
Kruin: Lichtgroen. Groen. 
Onderborst en buik: Groen, geel bewaasd. Groen. 

Flanken en anaalstreek: Lichtgroen. Groen, flanken iets geel bewaasd. 

Mantel en vleugeldekveren: Lichtgroen. Groen. 

Grote vleugelpennen: Blauwe buitenvlag. Blauwe buitenvlag. 

Vleugelbochten: Lichtgroen. Groen. 

Onderstaartdekveren: Geelgroen. Geelgroen. 

Staartpennen: Lichtgroen. Groen. 

Snavel: Hoornkleurig.  
 

Hoornkleurig.  
 

Poten: Vleeskleurig. Vleeskleurig. 

Nagels: Grijs.  Grijs. 

Ogen: Bruin. Bruin. 

Tekening:   

Voorhoofd: Diepgeel tot de scheiding midden 
op de bovenschedel. 

Groen. 

Wangen: Heldergroen.  Groen. 

Kin, voorhals en 
bovenborst: 

Diepgeel, het geel loopt uit over 
de borst richting de buik.  

Groen, geel getint. 

 Grote vleugelpennen: Grijszwarte binnenvlag. Grijszwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: Blauw. Groen. 

Stuit en bovenstaart dekveren: Lichtgroen. Groen. 

 
 
Keurtechnische aanwijzingen: 
 
Algemeen: 
De citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de bevedering in topconditie moet 
zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd. 
Omdat we meer citroenparkieten op de tentoonstellingen zien, zullen we ook meer letten op het 
model, waarbij een vol model met goede verhoudingen een vereiste is. 
Kleur: 
De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn 
egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat er 
gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels. De pop laat een iets gele waas zien in de flanken.   
Tekening: 
De man laat een zo strak en helder mogelijk geel masker zien en heeft een zo egaal mogelijk geel 
bezit op borst en buik. 
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ROBERTS-CITROENPARKIET - Psilopsiagon aurifrons robertsi 

ALGEMEEN 
Nederlands:    Roberts-citroenparkiet 
Duits:      Roberts-Zitronensittich 
Engels:     Robert’s Parakeet 
Frans:      

FYSIEKE STANDAARD 
 
Formaat: 
Ongeveer 18 cm. 
Model: 
De citroenparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze 
omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het 
model niet iel overkomen. Het is aangepast aan het formaat. 
Staart: 
Lengte: 80-95 mm 
Houding: 
De citroenparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek 
van plus minus 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten is 
fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit. 
Conditie: 
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie. 
Poten: 
De poten zijn recht en stevig en dit  zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om 
de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn 
gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel. 
Snavel: 
De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de 
bovensnavel. 
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen. 
Bevedering: 
De bevedering van de citroenparkiet is compleet en wordt gaaf en aaneengesloten gedragen. Een 
citroenparkiet met slijtage aan de veren of een vuile bevedering komt niet in aanmerking voor een 
hoge puntenwaardering. 
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KLEURSTANDAARD: ROBERTS-CITROENPARKIET 
 
 Man: Pop: 
Kleur: Groen Groen 
Kruin: Lichtgroen. Groen. 
Onderborst en buik: Groen, geel bewaasd. Groen. 

Flanken en anaalstreek: Lichtgroen. Groen, flanken iets geel bewaasd. 

Mantel en vleugeldekveren: Lichtgroen. Groen. 

Grote vleugelpennen: Blauwe buitenvlag. Blauwe buitenvlag. 

Vleugelbochten: Lichtgroen. Groen. 

Onderstaartdekveren: Blauwgrijs. Blauwgrijs. 

Staartpennen: Lichtgroen. Groen. 

Snavel: Hoornkleurig.  
 

Hoornkleurig.  
 

Poten: Vleeskleurig.  Vleeskleurig. 

Nagels: Grijs.  Grijs. 

Ogen: Bruin. Bruin. 

Tekening:   

Voorhoofd: 

 

Kin, voorhals en 
bovenborst: 
Grote vleugelpennen: 
Vleugelbochten: 
Stuit en 
bovenstaartdekveren: 
Staartpennen: 

Oogring: 

 

Diepgeel tot de scheiding midden 
op de bovenschedel. 

Groen. 

Wangen: Heldergroen  Groen. 

Kin, voorhals en 
bovenborst: 

Diepgeel onder de snavel geel tot 
het begin van de borst. Kort 
masker. 

Groen, geel getint. 

Grote vleugelpennen: Grijszwarte binnenvlag. Grijszwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: Blauw. Groen. 

Stuit en bovenstaart dekveren: Lichtgroen Groen. 

 
 
Keurtechnische aanwijzingen: 
 
Algemeen: 
De Roberts-citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in 
topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd. 
Het verschil tussen de citroenparkiet en de Roberts-citroenparkiet is minimaal. Bij de Roberts man is 
het geel beperkt tot de vleugelboeg en het masker en is er geen geel op de buik. Ook heeft de 
Roberts-citroenparkiet en kleiner geel masker. De pop  is helemaal groen, met minimaal iets geel rond 
de snavel. 
Kleur: 
De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn 
egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat er 
gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels. 
Tekening: 
De man laat een zo strak en helder mogelijk geel masker zien.  
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MARGARITAPARKIET - Psilopsiagon aurifrons margaritae 

ALGEMEEN 
Nederlands:    Margaritaparkiet 
Duits:      Margaritsittich 
Engels:     Margarit’s Parakeet 
Frans:      

FYSIEKE STANDAARD 
 
Formaat: 
Ongeveer 20 cm. 
Model: 
De Margaritaparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze 
omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het 
model niet iel overkomen. Het dient aangepast te zijn aan het formaat. 
Staart: 
Lengte: 65-80 mm. 
De citroenparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek 
van ongeveer 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten is 
fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit. 
Conditie: 
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie. 
Poten: 
De poten zijn recht en stevig en dit  zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om 
de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn 
gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel. 
Snavel: 
De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de 
bovensnavel. 
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen. 
Bevedering: 
De bevedering van de Margaritaparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten 
gedragen. Een Margaritaparkiet met slijtage aan veren of vuile bevedering komt niet in aanmerking 
voor een hoge puntenwaardering. 
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KLEURSTANDAARD: MARGARITAPARKIET 
 
 Man: Pop: 
Kleur: Groen Groen 
Kruin: Lichtgroen. Groen. 

Onderborst en buik: Groen, geel bewaasd. Groen. 

Flanken en anaalstreek: Groen. Groen, flanken iets blauw 
bewaasd. 

Mantel en vleugeldekveren: Groen. Donkergroen. 

Grote vleugelpennen: Blauwe buitenvlag. Blauwe buitenvlag. 

Vleugelbochten: Lichtgroen. Groen. 

Onderstaartdekveren: Blauwgrijs. Blauwgrijs. 

Staartpennen: Lichtgroen. Groen. 

Snavel: Hoornkleurig.  
 

Bovensnavel grijs met een lichte 
onderzijde 
 Poten: Donkervleeskleurig Donkervleeskleurig 

Nagels: Grijs  Grijs  

Ogen: Bruin. Bruin. 

Tekening:   

Voorhoofd: 

 

Kin, voorhals en 
bovenborst: 
Grote vleugelpennen: 
Vleugelbochten: 
Stuit en 
bovenstaartdekveren: 
Staartpennen: 

Oogring: 

 

Groen Groen 

Wangen: Matgroen  Matgroen 

Kin, voorhals en bovenborst: Groen Groen  

Grote vleugelpennen: Grijszwarte binnenvlag. Grijszwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: Blauw. Blauw 

Stuit en bovenstaart dekveren: Lichtgroen Groen 

 
 
Keurtechnische aanwijzingen: 
 
Algemeen: 
De Margaritaparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in topconditie 
moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd. 
Gezien we de Margaritaparkiet zelden op de tentoonstellingen zien, zullen we deze vogels soepeler 
beoordelen en er melding van maken bij de technische comités van de PSC en van de CSG. 
Kleur: 
De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn 
egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij de eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat 
er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels. 
De pop laat een iets gele waas zien in de flanken. 
Tekening: niet van toepassing. 
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ROODSNAVELPARKIET - Psilopsiagon aurifrons rubrirostris 
 

ALGEMEEN 
Nederlands:    roodsnavelparkiet 
Duits:      Rotschnabelsittich 
Engels:     Red-billed Parakeet 
Frans:      
 

FYSIEKE STANDAARD 
 
Formaat: 
Ongeveer 20 cm. 
Model: 
De Roodsnavelparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze 
omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het 
model niet iel overkomen. Het dient aangepast te zijn aan het formaat. 
Staart: 
Lengte: 73-80 mm. 
Houding: 
De roodsnavelparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een 
hoek van ongeveer 30° met het horizontaal. Hij staat hoog op de poten. Het doorzakken van de poten 
is fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit. 
Conditie: 
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie. 
Poten: 
De poten zijn recht en stevig en dit  zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om 
de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn 
gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel. 
Snavel: 
De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de 
bovensnavel. 
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen. 
Bevedering: 
De bevedering van de roodsnavelparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten 
gedragen. Een roodsnavelparkiet met slijtage aan veren of vuile bevedering komt niet in aanmerking 
voor een hoge puntenwaardering. 
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KLEURSTANDAARD: ROODSNAVELPARKIET 
 
 Man: Pop: 
Kleur: Groen Groen 
Kruin: Lichtgroen. Groen. 
Onderborst en buik: Groen, blauw/grijs bewaasd. Groen, blauw/grijs bewaasd. 

Flanken en anaalstreek: Lichtgroen. Groen, flanken iets geel bewaasd. 

Mantel en vleugeldekveren: Donkergroen. Donkergroen. 

Grote vleugelpennen: Blauwe buitenvlag. Blauwe buitenvlag. 

Vleugelbochten Lichtgroen. Groen. 

Onderstaartdekveren Blauwgrijs. Blauwgrijs. 

Staartpennen: Lichtgroen. Groen. 

Snavel: Hoornkleurig naar de punt 
zwartgrijs toelopend. 
 

Hoornkleurig naar de punt 
zwartgrijs toelopend. 
 

Poten: Vleeskleurig. Vleeskleurig. 

Nagels: Donkergrijs. Donkergrijs.  

Ogen: Bruin. Bruin. 
Tekening:   

Voorhoofd: 

 

Kin, voorhals en 
bovenborst: 
Grote vleugelpennen: 
Vleugelbochten: 
Stuit en 
bovenstaartdekveren: 
Staartpennen: 

Oogring: 

 

Groen/geel. Groen, blauw/grijs bewaasd. 

Wangen: Heldergroen.  Groen. 

Kin, voorhals en bovenborst: Groen. Groen, blauw/grijs bewaasd. 

Grote vleugelpennen: Grijszwarte binnenvlag. Grijszwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: Groen met blauwe waas. Groen. 

Stuit en bovenstaart dekveren: Lichtgroen. Groen. 

 
 
Keurtechnische aanwijzingen: 
 
Algemeen: 
De roodsnavelparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in topconditie 
moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd. 
Er worden bijna geen roodsnavelparkieten op de tentoonstellingen ingezonden. Als de vogels 
ingestuurd worden vragen wij dat te melden aan de technische comités van de PSC en van de CSG. 
Kleur: 
De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn 
egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij de eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat 
er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels. 
De pop laat een iets gele waas zien in de flanken. 
Tekening: niet van toepassing. 
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AYMARAPARKIET - Psilopsiagon aymara 

ALGEMEEN 
Nederlands:    Aymaraparkiet 
Duits:      Aymarasittich 
Engels:     Aymaraparakeet  or Sierra Parakeet 
Frans:      

FYSIEKE STANDAARD 
 
Formaat: 
Ongeveer 20 cm. 
Model: 
De Aymaraparkiet heeft een vrij slank postuur en een acht tot negen centimeter lange staart. Deze 
omvat daarmee bijna de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het 
model niet iel overkomen. Het dient aangepast te zijn aan het formaat. 
Staart: 
Lengte: 75-90 mm. 
Houding: 
De Aymaraparkiet heeft een vrij rustige karakter en zit relatief rustig op de stok en dit onder een hoek 
van ongeveer 30° met het horizontaal. Hij moet hoog op de poten staan. Het doorzakken van de poten 
is fout. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en de vleugelpunten sluiten op de stuit. 
Conditie: 
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie. 
Poten: 
De poten zijn recht en stevig en dit  zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen klemmen goed om 
de stok. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan twee naar voren en twee naar achteren zijn 
gericht. Aan elke teen bevindt zich een natuurlijk gekromde nagel. 
Snavel: 
De snavel is mooi rond gebogen. De ondersnavel is bijna niet te zien en wordt bedekt door de 
bovensnavel. Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen. 
Bevedering: 
De bevedering van de Aymaraparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en aaneengesloten 
gedragen. Een Aymaraparkiet met slijtage aan veren of vuile bevedering komt niet in aanmerking voor 
een hoge puntenwaardering. 
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KLEURSTANDAARD: AYMARAPARKIET 
 
 Man: Pop: 
Kleur: Groen Groen 
Kruin: Matgrijs. Matgrijs. 

Onderborst en buik: Donkergrijs naar onder matgroen 
overlopend. 

Donkergrijs naar onder matgroen 
overlopend. 

Flanken en anaalstreek: Groen, geel bewaasd. Groen, geel bewaasd. 

Mantel en vleugeldekveren: Donkergroen. Donkergroen. 

Grote vleugelpennen: Nuance lichter groen dan de 
vleugelpennen. 

Nuance lichter groen dan de 
vleugelpennen. 

Vleugelbochten: Dondergroen. Dondergroen. 

Onderstaartdekveren: Matgrijs. Matgrijs. 

Staartpennen:  Donkergroen.  Donkergroen. 

Snavel: Blank,  hoornkleurig. Blank, hoornkleurig. 

Poten: Blank,  hoornkleurig. Blank, hoornkleurig. 

Nagels: Blank. Blank. 
Ogen: Zwart. Zwart. 
Tekening:   

Voorhoofd: Donkergrijs. Donkergrijs. 

Wangen: Grijswit blauw bewaasd. Grijswit. 

Kin, voorhals en bovenborst: Bleekgrijs, overlopend naar 
donkergrijs. 

Bleekgrijs, overlopend naar 
donkergrijs. 

Grote vleugelpennen: Groen. Groen. 

Vleugelbochten: Groen. Groen. 

Stuit en bovenstaart dekveren: Lichtgroen. Lichtgroen. 

 
 
Keurtechnische aanwijzingen: 
 
Algemeen: 
De Aymaraparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoud dat de bevedering in topconditie moet 
zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd. 
Gezien we steeds meer Aymaraparkieten op de tentoonstellingen zien, gaan we ook meer letten op 
het model, waarbij een vol model met goede verhoudingen een vereiste is. 
Kleur: 
De kleuregaliteit wordt streng beoordeeld. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels zijn 
egaal grijs. Bonte nagels worden bestraft. Bij de eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we opmerken dat 
er gestreefd wordt naar eenkleurige grijze nagels. 
De diepst gekleurde vogel krijgt de voorkeur. Dit is meestal de man. 
Tekening: 
De pop laat een iets gele waas zien in de flanken. 
De koptekening is sprekend en strak. 
 
 



Standaard: Psilopsiagon 
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