STANDARD AGAPORNIS PULLARIUS PULLARIUS
Dados gerais:
Estas aves têm grande distribuição geográfica da
África Ocidental para a África Central. Podem ser
vistos também no norte do Congo, e no lago
Vitoria. Na natureza, nidificam em termiteiras
(ninhos das formigas Térmitas). O Agapornis
pullarius terá sido introduzido pela primeira vez na
Europa por volta de 1730. As aves importadas são
de natureza muito inquieta e são muito difíceis de
se aclimatar. Há muito poucos resultados de
reprodução conhecidos. Nos últimos anos, um casal
de criadores amadores Europeus começaram a
especializar-se na reprodução desta espécie. Em
1996, Jacques Flamand Boussu apresentou pela
primeira vez um stam de pullarius na exposição da
BVA e no campeonato do mundo de Charleroi. Além da espécie Agapornis pullarius pullarius, há
também uma subespécie de Agapornis pullarius ugandae, esta subespécie foi descoberta e descrita
em 1908, difere da forma original por possuir o uropigio azul céu claro. O Agapornis pullarius
ugandae vive no Uganda, provavelmente estas aves nunca foram importadas.
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Características físicas:
Comprimento: 14 cm da coroa à ponta da cauda.
Cabeça:
-Testa: ligeiramente arqueada do bico a coroa.
-Coroa: arredondada.
-Nuca: completa.
-Pescoço: deve mostrar uma ligeira depressão.
-Bochechas: completas, em harmonia com a cabeça.
Olhos: colocados centralmente e brilhantes.
Bico: largo na base, intacto, totalmente inserido, a ponta da mandíbula superior voltada para o
peito e a mandíbula inferior é incorporada na mandíbula superior.
Peito: largo, bem arredondado, completo e elegante.
Abdómen: perfeitamente ligado na continuação do peito.
Região anal: harmoniosamente ligada com a linha do abdómen.
Asas: bem coladas ao corpo e base da cauda. Todas as penas devem estar intactas, presentes sem
cair nem cruzar.
Ombros: largos.
Pernas: curtas e firmes, dois dedos para a frente, dois para trás, todos intactos, apertados no
poleiro.
Unhas: uniformemente curvadas, todas intactas e presentes.
Atitude: elegante, forte e orgulhoso.
Plumagem: limpa, completa e ligeiramente brilhante.
Uropigio: em linha recta com a cauda.
Cauda: em cunha com a ponta ligeiramente arredondada.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Macho
Denominação internacional: Green
Fórmula genética: bl+_D + / bl + _D+
Testa: vermelho alaranjado.
Coroa: vermelho alaranjado.
Bochechas: vermelho alaranjado.
Garganta: vermelho alaranjado.
Olhos: castanho escuro, bordado com pequenas penas brancas e azuis.
Bico: vermelho alaranjado, com os bordos brancos.
Peito, flancos, abdómen e região anal: verde claro.
Coberturas das asas e manto: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto
ligeiramente martelado.
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Coberturas infra-alares: Preto.
Remiges primárias: cinza escuro, com bordo exterior verde.
Curva das asas: pequenas penas pretas com penas azuis, brancas e amarelas.
Uropigio: azul.
Penas infra-caudais: verde claro.
Retrizes: amarelo na base depois ao centro um desenho transversal preto e vermelho alaranjado. A
ponta da cauda é verde claro.
Pernas: cinza.
Unhas: de cor cinza claro na base, até cinza escuro na ponta.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Fêmea
Denominação internacional: Green
Fórmula genética: bl+_D + / bl + _D+
Testa: laranja claro.
Coroa: laranja claro.
Bochechas: laranja claro.
Garganta: laranja claro.
Olhos: castanho-escuro, bordado com pequenas penas amarelas.
Bico: laranja claro, com os bordos brancos.
Peito, flancos, Abdómen e região anal: verde claro.
Coberturas das asas e manto: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto
ligeiramente martelado.
Coberturas infra-alares: verde.
Remiges primárias: cinza escuro, com bordo exterior verde.
Curva das asas: pequenas penas amarelas.
Uropigio: azul.
Penas infra-caudais: verde claro.
Retrizes: amarelo na base depois vermelho alaranjado, passando a um desenho transversal preto. A
ponta das penas da cauda é verde claro.
Pernas: cinza.
Unhas: de cor cinza claro na base, até cinza escuro na ponta.
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