STANDARD AGAPORNIS TARANTA
Dados gerais:
O Agapornis taranta deve o seu nome ao monte
Taranta na Abissínia (África Oriental), a região de onde
esta ave é originária. Vivem nas montanhas altas até
aos 3.000 metros. Estas aves têm uma resistência
muito grande ao frio. Aos 3.000 metros acima do nível
do mar, mesmo nos trópicos, as noites são muito frias.
A sua distribuição estende-se da Eritreia ao sudoeste
da Etiópia. O taranta foi descoberto pelo explorador
Stanley em 1814. Segundo relatos, eles foram
introduzidos pela primeira vez na Europa pelos
mercadores Italianos em 1909. O primeiro resultado
de criação em cativeiro foi em 1911 em Viena por um
criador amador.
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Características físicas:
Comprimento: 17 cm da cora á ponta da cauda.
Cabeça:
-Testa: ligeiramente arqueada do bico em direcção á coroa.
-Coroa: larga e arqueada em direcção á nuca, levemente achatada de frente.
-Nuca: grande e cheia.
-Pescoço: cheio, pequeno e atarracado.
-Bochechas: preenchidas, em harmonia com a cabeça.
Olhos: colocados centralmente e ligeiramente brilhantes.
Bico: forte e robusto, intacto, totalmente inserido, a ponta da mandíbula superior voltada para o peito e
a mandíbula inferior esta bem inserida na mandíbula superior.
Peito: largo, arredondado, elegante e cheio quando visto de perfil, estendendo-se até ao abdómen,
seguindo a curva da asa.
Abdómen: perfeitamente ligado na continuação do peito.
Região anal: harmoniosamente ligado com a linha do abdómen.
Asas: bem coladas ao corpo e sobre as coberturas da cauda. Todas as penas devem estar presentes. Não
podem estar pendentes nem cruzadas.
Ombros: largos.
Pernas: curtas e resistentes, dois dedos para a frente, dois para trás, todos intactos e presentes,
segurando firmemente o poleiro.
Unhas: ligeiramente curvadas, de cor única. Todas presentes e intactas. Atitude: deve dar uma
impressão de força em relação ao seu tamanho.
Plumagem: limpa, brilhante e completa.
Uropigio: em linha recta com a cauda.
Cauda: em cunha com a ponta ligeiramente arredondada.

Notas técnicas de julgamento:
• A testa vermelha do macho deve ser o mais possível, claramente definida em relação á cor da coroa
verde. A separação de cor é a partir da coroa verticalmente para o olho e horizontalmente dali até a
base do bico.
• O anel vermelho do olho do macho deve ser bem definido, contínuo e claramente visível.
• As manchas ou marcas pretas na plumagem são considerados defeitos.
• As duas penas centrais da cauda não devem cruzar.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Macho
Denominação internacional: Green
Formula genética: bl+_D+/ bl+_D+
Testa: vermelho forte até a coroa.
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Bochechas e queixo: verde claro.
Zona pescoço: verde claro.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: vermelho forte.
Bico: vermelho forte com os bordos brancos.
Peito, abdómen, flancos e região anal: verde claro.
Manto e coberturas das asas: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: preto.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto.
Uropigio: verde claro.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais : verde claro.
Retrizes: verde amareladas na base passando a verde com um desenho transversal preto, a ponta das
retrizes laterais é verde enquanto que a das retrizes centrais é preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Fêmea
Denominação internacional: Green
Formula genética: bl+_D+/ bl+_D+
Testa: verde claro.
Coroa: Verde claro
Bochechas e queixo: verde claro.
Zona pescoço: verde claro.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: penas verde amareladas um pouco mais claras que o corpo.
Bico: vermelho forte com os bordos brancos.
Peito, abdómen, flancos e região anal: verde-claro.
Manto e coberturas das asas: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: preto com algumas penas verdes.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto.
Uropigio: verde claro.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais : verde claro.
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Retrizes: verde amareladas na base passando a verde com um desenho transversal preto, a ponta das
retrizes laterais é verde enquanto que a das retrizes centrais é preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.

Denominação da cor: Verde D (Verde Escuro) Macho
Denominação internacional: D Green (Dark Green)
Verde com um factor escuro
Fórmula genética: bl+_D+/ bl+_D
Testa: vermelho forte até a coroa.
Bochechas e queixo: verde escuro.
Garganta: verde escuro.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: vermelho forte.
Bico: vermelho forte com os bordos brancos.
Peito, Abdómen, flancos e região anal: verde escuro.
Manto e coberturas das asas: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: preto.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto.
Uropigio: verde escuro.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais: verde escuro.
Retrizes: verde escuro amareladas na base passando a verde escuro com um desenho transversal preto,
a ponta das retrizes laterais é verde-escuro enquanto que a das retrizes centrais é preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.

Denominação da cor: Verde D (Verde Escuro) Fêmea
Denominação internacional: D Green (Dark Green)
Verde com um factor escuro.
Fórmula genética: bl+_D+/ bl+_D
Testa: verde escuro.
Coroa: verde escuro.
Bochechas e queixo: verde escuro.
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Garganta: verde escuro.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: penas verde escuro amareladas um pouco mais claras que o corpo.
Bico: vermelho forte com os bordos brancos.
Peito, abdómen, flancos e região anal: verde escuro.
Manto e coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: pretas com penas verdes.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto.
Uropigio: verde escuro.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais: verde escuro.
Retrizes: verde-escuro amareladas na base passando a verde escuro com um desenho transversal preto,
a ponta das retrizes laterais é verde-escuro enquanto que a das retrizes centrais é preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.

Denominação da cor: Verde DD (Verde Oliva) Macho
Denominação internacional: DD Green (Double Dark Green)
Verde com dois factores escuros.
Fórmula genética: bl+_D/ bl+_D
Testa: vermelho forte até a coroa. Bochechas e queixo: verde oliva. Garganta: verde oliva.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: vermelho forte.
Bico: vermelho forte com os bordos brancos.
Peito, abdómen, flancos e região anal: verde oliva.
Manto e coberturas das asas: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: preto.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto. Uropigio: verde oliva.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais: verde oliva.
Retrizes: verde oliva amareladas na base passando a verde oliva com um desenho transversal preto, a
ponta das retrizes laterais é verde oliva enquanto que a das retrizes centrais é preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.
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Denominação da cor: Verde DD (Verde Oliva) Fêmea
Denominação internacional: DD Green (Double Dark Green)
Verde com dois factores escuros.
Fórmula genética: bl+_D/ bl+_D
Testa: verde oliva.
Coroa: verde oliva.
Bochechas e queixo: verde oliva.
Garganta: verde oliva.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: penas verde oliva amareladas um pouco mais claras que o corpo.
Bico: vermelho forte com os bordos brancos.
Peito, abdómen, flancos e região anal: verde oliva.
Manto e coberturas das asas: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: preto.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto. Uropigio: verde oliva.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais: verde oliva.
Retrizes: verde oliva amareladas na base passando a verde oliva com um desenho transversal preto, a
ponta das retrizes laterais é verde oliva enquanto que a das retrizes centrais é preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.

Notas técnicas de julgamento (Misty):
• Como ave de exposição, apenas, são permitidas aves com duplo factor Misty e sem factores escuros. A
mutação Misty deve ser claramente reconhecível.

Denominação da cor: Misty Verde (Macho)
Denominação internacional: Misty Green
Ave sem factores escuros.
Presença de dois factores misty.
Inibição parcial de + / - 25% de eumelanina.
Fórmula genética: bl+/bl+; Mt/Mt
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Testa: vermelho forte até a coroa.
Bochechas e queixo: verde mostarda amarelado.
Garganta: verde mostarda amarelado.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: vermelho forte.
Bico: vermelho forte com os bordos brancos.
Peito, abdómen, flancos e região anal: verde mostarda amarelado.
Manto e coberturas das asas: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: preto.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto.
Uropigio: verde mostarda amarelado.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais: verde mostarda amarelado.
Retrizes: verde amareladas na base passando a verde mostarda amarelado com um desenho transversal
preto, a ponta das retrizes laterais é verde mostarda amarelado enquanto que a das retrizes centrais é
preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.

Denominação da cor: Misty Verde (Fêmea)
Denominação internacional: Misty Green
Ave sem factores escuros.
Presença de dois factores misty.
Inibição parcial de + / - 25% de eumelanina.
Fórmula genética: bl + / bl +, Mt / Mt
Testa: verde mostarda amarelado. Coroa: verde mostarda amarelado.
Bochechas e queixo: verde mostarda amarelado.
Garganta: verde mostarda amarelado.
Olhos: castanho escuro.
Anel ocular: penas verdes mostarda amarelado um pouco mais claro que o corpo.
Bico: vermelho forte com bordos brancos.
Peito, abdómen, flancos e região anal: verde mostarda amarelado.
Manto e coberturas das asas: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente
martelado.
Coberturas infra-alares: preto com penas verdes.
Remiges primárias: pretas com o mínimo de verde amarelado no bordo externo.
Curva das asas: preto.
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Uropigio: verde mostarda amarelado.
Coberturas supra-caudais: um pouco mais claras que o uropigio.
Coberturas infra-caudais: verde mostarda amarelado.
Retrizes: verde amareladas na base passando a verde mostarda amarelado com um desenho transversal
preto, a ponta das retrizes laterais é verde mostarda amarelado enquanto que a das retrizes centrais é
preto.
Pernas: cinza escuro.
Unhas: cinza negro.
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