STANDARD AGAPORNIS LILIANAE
Dados gerais:
Estas aves já eram conhecidas em 1864, mas julgava-se
que eram relacionados com os Agapornis roseicollis.
Somente em 1894 foram designados por Shelley como
uma espécie distinta. O nome “lilianae” foi atribuído por
Lilian Sclater, irmã do ornitólogo WL Sclater. Em 1926,
foram introduzidos pela primeira vez na Europa e alguns
anos mais tarde foram conhecidos os primeiros
resultados de reprodução em cativeiro.
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Características físicas:
Comprimento: 13,5 centímetros da coroa à ponta da cauda.
Cabeça:
-Testa: ligeiramente curvada para trás a partir do bico
-Coroa: ligeiramente arredondada.
-Nuca: ligeiramente achatada.
-Pescoço: pode fazer uma ligeira depressão.
Olhos: localização central, brilhante e rodeado por um círculo ininterrupto branco puro.
Bico: ligeiramente curvado, intacto, totalmente inserido, a ponta da mandíbula superior virada para
o peito e a mandíbula inferior bem incorporado na mandíbula superior.
Peito: redondo, completo e elegante, acompanhando a curvatura da asa.
Abdómen: perfeitamente conectado na continuação do peito de forma harmoniosa.
Asas: todas as penas presentes, bem coladas ao corpo e sobre as coberturas supra-caudais. Não
podem estar descaídas nem cruzar.
Pernas: curtas e robustas, dois dedos para a frente e dois para trás, todos presentes e intactos,
segurando firmemente o poleiro.
Unhas: bem apertadas no poleiro, de uma só cor, todas presentes, intactas e ligeiramente curvadas.
Atitude: orgulhoso, em completa harmonia, tão natural quanto possível. Posição na horizontal com
ângulo de cerca de 60 graus em relação ao poleiro.
Cauda: em cunha com a ponta ligeiramente arredondada.
Uropigio: em linha recta com a cauda.
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Notas técnicas de julgamento:
• Deve ser evitada a máscara com bordo amarelado. Deve ser seleccionado com a máscara
completa o mais possível laranja avermelhado.
• Pontos ou marcas pretas na plumagem são considerados defeitos.
• Bico: rosa claro na base, tornando-se rosa avermelhado para a ponta.
• As duas penas do meio da cauda não podem conter nenhum desenho transversal.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro)
Denominação internacional: Green
Formula genética: bl+_D+/bl+_D+
Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a
amarelo oliva e depois a verde claro para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas
estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o
verde claro. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.
Flancos, abdómen e região anal: verde claro.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo verde, bordo interno preto.
Curva das asas: verde amarelado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: verde claro.
Coberturas infra-caudais: verde claro.
Retrizes: verde-claro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra
preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Verde D (Verde Escuro)
Denominação internacional: D Green (Dark Green)
Verde com um factor escuro
Formula genética: bl+_D/bl+_D+
Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a
amarelo oliva e depois a verde escuro para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas
estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o
verde escuro. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
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Olhos: castanho-escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.
Flancos, abdómen e região anal: verde escuro.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo verde escuro, bordo interno preto.
Curva das asas: verde amarelado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: verde escuro.
Coberturas infra-caudais: verde escuro.
Retrizes: verde-escuro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra
preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Verde DD (Verde Oliva)
Denominação internacional: DD Green (Double Dark Green)
Verde com dois factores escuros
Formula genética: bl+_D/bl+_D
Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a
amarelo oliva e depois a verde oliva para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas
estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o
verde oliva. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.
Flancos, abdómen e região anal: verde oliva.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo verde oliva, bordo interno preto.
Curva das asas: verde amarelado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: verde oliva.
Coberturas infra-caudais: verde oliva.
Retrizes: verde oliva claro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma
barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Azul (Azul Céu)
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Denominação internacional: Blue
Perca completa de psitacina
Fórmula genética: bl_D+/bl_D+
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a azul céu para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para
trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul céu. A máscara termina 2
cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: azul céu.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo azul céu, bordo interno preto.
Curva das asas: azul esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: azul céu.
Coberturas infra-caudais: azul céu.
Retrizes: azul céu, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem
um bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Azul D (Azul Cobalto)
Denominação internacional: D Blue (Dark Blue)
Azul céu com um factor escuro
Perca completa de psitacina
Fórmula genética: bl_D/bl_D+
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a azul cobalto para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta
para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul cobalto. A máscara
termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: azul cobalto.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo azul cobalto, bordo interno preto.
Curva das asas: azul cobalto esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: azul cobalto.
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Coberturas infra-caudais: azul cobalto.
Retrizes: azul cobalto, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e
tem um bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Azul DD (Malva)
Denominação internacional: DD Blue (Double Dark Blue)
Azul céu com dois factores escuros
Perca completa de psitacina
Fórmula genética: bl_D/bl_D
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza e depois a
malva para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos
olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o malva. A máscara termina 2 cm abaixo
da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: malva.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo malva, bordo interno preto.
Curva das asas: malva esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: malva.
Coberturas infra-caudais: malva.
Retrizes: malva, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um
bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Violeta
Denominação internacional: Violet
Azul céu com um factor escuro
Perca completa de psitacina
Presença de um ou dois factores Violeta
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; V/V+
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; V/V
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Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a violeta para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para
trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o violeta. A máscara termina 2 cm
abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: violeta.
Coberturas alares: violeta mais profundo que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo violeta, bordo interno preto.
Curva das asas: violeta esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: violeta.
Coberturas infra-caudais: violeta.
Retrizes: violeta, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um
bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Slaty
Denominação internacional: Slaty
Azul céu com um factor escuro
Perca completa de psitacina
Presença de um ou dois factores Slaty
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; Sl/Sl+
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; Sl/Sl
“Azul Slaty” = cinza sobre fundo azul
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a “azul slaty” para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta
para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o “azul slaty”. A máscara
termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: “azul slaty”.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo “azul slaty”, bordo interno preto.
Curva das asas: “azul slaty” esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: “azul slaty”.
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Coberturas infra-caudais: malva.
Retrizes: “azul slaty”, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem
um bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Notas técnicas de julgamento nas aves Pastel:
• Devemos procurar a cor Pastel uniforme. Aves Pastel muito claros, são frequentemente PastelIno.
Ambas as mutações são alélicas e estão localizadas no mesmo a-locus, dando assim, aves
intermédias, pastel muito claro. Estas aves não são permitidas em Exposição.
• Especial atenção para as remiges que tem de ser de cor cinza.

Denominação da cor: Pastel Verde (Pastel Verde Claro)
Denominação internacional: Pastel Green
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Fórmula genética: bl+_D+/bl+_ D+; apa/apa
Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a
amarelo oliva e depois a verde pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas
estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o
verde pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.
Flancos, abdómen e região anal: verde claro pastel.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo verde pastel, bordo interno preto.
Curva das asas: verde pastel amarelado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: verde pastel.
Coberturas infra-caudais: verde claro pastel.
Retrizes: verde pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra
preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.
Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel D Verde (Pastel Verde Escuro)
Denominação internacional: Pastel D Green (Pastel Dark Green)
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Pastel verde-claro com um factor escuro
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Fórmula genética: bl+_D/bl+_ D+; apa/apa
Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a
amarelo oliva e depois a verde escuro pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das
bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação
de cor com o verde-escuro pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.
Flancos, abdómen e região anal: verde escuro pastel.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo verde escuro pastel, bordo interno preto.
Curva das asas: verde escuro pastel amarelado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: verde escuro pastel.
Coberturas infra-caudais: verde escuro pastel.
Retrizes: verde escuro pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma
barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.
Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel DD Verde (Pastel Verde Oliva)
Denominação internacional: Pastel DD Green (Pastel Double Dark Green)
Pastel verde-claro com dois factores escuros
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Fórmula genética: bl+_D/bl+_ D; apa/apa
Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a
amarelo oliva e depois a verde oliva pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas
estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o
verde oliva pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.
Flancos, abdómen e região anal: verde oliva pastel.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo verde oliva pastel, bordo interno preto.
Curva das asas: verde oliva pastel amarelado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: verde oliva pastel.
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Coberturas infra-caudais: verde oliva pastel.
Retrizes: verde oliva pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma
barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.
Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel Azul (Pastel Azul Céu)
Denominação internacional: Pastel Blue
Perca completa de psitacina
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Fórmula genética: bl_D+/bl_D+; apa/apa
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a azul céu pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta
para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul céu pastel. A máscara
termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: azul céu pastel.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo azul céu pastel, bordo interno preto.
Curva das asas: azul céu pastel esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: azul céu pastel.
Coberturas infra-caudais: azul céu pastel.
Retrizes: azul céu pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e
tem um bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel D Azul (Pastel Azul Escuro)
Denominação internacional: Pastel D Blue (Pastel Dark Blue)
Pastel azul céu com um factor escuro
Perca completa de psitacina
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa
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Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a azul cobalto pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a
volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul cobalto pastel. A
máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: azul cobalto pastel.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo azul cobalto pastel, bordo interno preto.
Curva das asas: azul cobalto pastel esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: azul cobalto pastel.
Coberturas infra-caudais: azul-cobalto pastel.
Retrizes: azul cobalto pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra
preta, e tem um bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel DD Azul (Pastel Malva)
Denominação internacional: Pastel DD Blue (Pastel Double Dark Blue)
Pastel azul céu com dois factores escuros
Perca completa de psitacina
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Fórmula genética: bl_D/bl_D; apa/apa
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza e depois a
pastel malva para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás
dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o pastel malva. A máscara termina 2
cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: pastel malva.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo pastel malva, bordo interno preto.
Curva das asas: pastel malva esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: pastel malva.
Coberturas infra-caudais: pastel malva.
Retrizes: pastel malva, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e
tem um bordo fino branco na ponta.
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Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel Violeta
Denominação internacional: Pastel Violet
Pastel azul com um factor escuro
Perca completa de psitacina
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Presença de um ou dois factores Violeta
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; V/V+
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; V/V
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a violeta pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta
para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o violeta pastel. A máscara
termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: violeta pastel.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo violeta pastel, bordo interno cinza.
Curva das asas: violeta pastel esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: violeta pastel.
Coberturas infra-caudais: violeta pastel.
Retrizes: violeta pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra cinza, e
tem um bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel Slaty
Denominação internacional: Pastel Slaty
Pastel azul com um factor escuro
Perca completa de psitacina
Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina
Presença de um ou dois factores slaty
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; Sl/Sl+
Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; Sl/Sl
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“Azul Slaty” = cinza sobre fundo azul
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e
depois a “azul slaty” pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a
volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o “azul slaty” pastel. A
máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em
pele nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: “azul slaty” pastel.
Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.
Remiges primárias: bordo externo “azul slaty” pastel, bordo interno preto.
Curva das asas: “azul slaty” pastel esbranquiçado.
Uropigio e coberturas supra-caudais: “azul slaty” pastel.
Coberturas infra-caudais: “azul slaty” pastel.
Retrizes: “azul slaty” pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra cinza,
e tem um bordo fino branco na ponta.
Pernas: cinza claro.
Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Notas técnicas de julgamento nas aves NSL Ino:
• As pernas de muitas aves NSL Ino ainda apresentam um tom cinza. A preferência é seleccionar as
aves com as pernas de coloração rosada.

Denominação da cor: Lutino
Denominação internacional: Lutino
Inibição completa de eumelanina
Fórmula genética: bl+_D+/bl+_ D+; a/a
Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a
amarelo e amarelo para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a
volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o amarelo. A máscara
termina 2 cm abaixo da ponta do bico.
Olhos: vermelho, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele
nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.
Flancos, abdómen e região anal: amarelo.
Coberturas alares: amarelo.
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Remiges primárias: bordo externo amarelo, bordo interno amarelo pálido.
Curva das asas: amarelo.
Uropigio e coberturas supra-caudais: amarelo.
Coberturas infra-caudais: amarelo.
Retrizes: amarelo, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra
branca.
Pernas: rosa.
Unhas: cor chifre.

Denominação da cor: Albino
Denominação internacional: Albino
Perca completa de psitacina
Inibição completa de eumelanina
Fórmula genética: bl_D+/bl_D+; a/a
Testa, coroa, bochechas e queixo: branco.
Olhos: vermelho, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele
nua branco a partir da cera do bico.
Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.
Flancos, abdómen e região anal: branco.
Coberturas alares: branco.
Remiges primárias: branco.
Curva das asas: branco.
Uropigio e coberturas supra-caudais: branco.
Coberturas infra-caudais: branco.
Retrizes: branco.
Pernas: rosa.
Unhas: cor chifre.
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