VIDENSKABELIGT NAVN:
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AGAPORNIS FISCHERI

PULJE:
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GRØN (naturfarvet)

SERIE:

001

Dansk:
Tysk:
Engelsk:
Hollandsk:

Rødhovedet dværgpapegøje.
Pfirsichköpfchen.
Fischers Lovebird.
Agapornis fischeri.

Internationalt
navn:

Green.

Genetisk formel:

bl+_D+/bl+_D+

Oprindelse:

Rødhovedet dværgpapegøje lever på et relativt lille område syd for Victoriasøen. Importeret her til landet omkring 1931.

Størrelse:

140 - 150 mm. 1,0 virker slankere end 0,1. Hovedet på
0,1 er som regel en anelse mindre end 1,0.

Ungfugle:

Hos ungfugle er hovedfarven noget blegere, og overnæbets øverste del har et brunligt felt.

NB:

Hoved/issefarve bør være nærmest rødligbrun. Den
hvide øjenring bør være ensartet bred. Det skal opvurderes hvis fuglen er klar i farverne. Halens spids skal
være blålig, såfremt den er gulgrøn, er der tale om bastard. Fugle med en god gennemfarvet ultramarinblå
overgump opvurderes.

Farvebeskrivelse: 1,0 og 0,1 er ens.
Hoved & hals:

Vokshud: Smal hvid. Øjenring: Hvid. Pande: Orangerød.
Strube og forhals: Lys orange-gul. Isse, nakke og kind:
En blanding af oliven-grøn-gul-sort-grå, som går over i
en mere gullig tone rundt i baghals og halsside.

Krop & vinger:

Forbryst: Orange-gullig. Bryst, bug samt undergump:
Lysegrøn. Vingedækfjer og ryg: Grøn. Håndsvingfjer:
Inderfane sort brun, yderfanen mørkegrøn med svagt
gul bremme. Armsvingfjer: Blågrøn inderfane, mørkegrøn yderfane. Vingedækfjer: De små nedre er grønne,
de store blågrå. Vingelængde: 90 - 95 mm.

Overgump:

Ultramarinblå.

Halefjer:

Hale: 40 mm. Overhaledækfjer: Ultramarinblå. Halens
to midterste fjer: Grønne med en lille vandblå spids. De
øvrige halefjer: Oven over den lidt større vandblå halespids har de en pæreformet sort tegning på inderfanen,
derefter en grønrand og endelig et grumset gul-orange
felt, mørkere ved basis. Den gul-orange farve kan til
tider variere over imod rød-orange.

Iris:

Sortbrun.

Næb:

15 - 18 mm. Koralrød, lysest mod basis.

Løb:

14 - 15 mm. Blågrå.

Negle:

Grå, lysest i spidsen.
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