
Standard za barvne papige skobčevke 

 

 

Razlika v obliki in drži med papigo standard in barvno papigo skobčevko 

 

 

 

 

 

 



Mutacije 
 

Priznane so vse mutacije kot pri papigah standard. 

Ocenske postavke 
 

Ocenske postavke za barvne papige skobčevke so sledeče: 
1. Barva - 25 točk 

Barva mora ustrezati standardu za posamezno mutacijo, mora biti čista in enakomerna in 

enaka po celem telesu. 

2. Tip (znaki) - 15 točk 

Pod to postavko ocenjujemo melaninske znake po vratu in krilih, ki morajo ustrezati 

predpisom za posamezno mutacijo, morajo biti čisti, enakomerni in dobro vidni, razen pri 

mutacijah pri katerih ne smejo biti vidni (lutino, albino, črne temnooke) 

3. Maska  - 10 točk 

Ocenjujemo obrazni del ptice. Čelo mora biti čisto, na obeh ličnicah morajo biti vidne 

zaličnice v barvi, ki ustreza predpisom posamezne mutacije, v spodnjem delu maske mora biti 

šest enakomernih majhnih in okroglih pik, ki tvorijo z rednimi presledki ogrlico, zgornja pika 

na vsaki strani je delno prekrita z zaličnico. 

4. Perje – 20 točk 

Perje mora biti svilnato, čisto, tesno prilegajoče in popolnoma izraščeno. 

5. Velikost – 20 točk 

Dolžina ptice je 17cm od vrha glave do konice repa. Kaznuje se manjše, še posebej pa večje 

primerke 

6. Drža in kondicija – 10 točk 

Telo mora biti proporcialno klub majhnosti ptice in mora potekati v lepi tekoči liniji od glave 

preko rahlo izbočenih prsi v trebuh, ki ne sme biti vbočen, do konca repa. Po hrbtu mora 

potekati  ravna linija z dobro prilegajočimi perutnmi, ki se stikajo nad trtico. Ptica mora biti 

najširša v predelu ramen in se potem zožiti v lepem loku do vrha glave. 

Oči morajo biti žive in čiste,  ter ne smejo biti preveč oddaljene od čela. Morajo biti povsem 

odprta in ne smejo biti prekrita z prejem. Kljum mora biti majhen ter sorazmeren z obrazom 

ptice, rahlo je izboče, zgornja čeljust mora lepo pokrivati spodnjo čeljust in mora ustrezati 

barvi za posamezno mutacijo. Voskovnica mora biti gladka brez vidnih poškodb in v barvi 

predpisani za posamezne mutacije. Noge in prsti morajo biti močni brez lusk zaključeni z 

vsemi nohti, ki ne smejo biti predolgi. Ptica mora biti živahna in v dobrem zdravstvenem 

stanju, kar pomeni da mora biti radovedna , ne sme biti prestrašena in mora biti navajena 

bivanju v razstavni kletki. Spolni dimorfizem se ne pokaže samo v barvi voskovnice, ampak 

tudi v obliki glave in drži telesa, saj dajejo samci ponavadi vtis večje glave zaradi poziranja in 

rahlo dvignjenega perja, medtem ko je pri samicah le to bolj polegnjeno. Samci zaradi 

poziranja tudi stojijo bolj pokončno kot samice, kar pa ne smemo kaznovati. 

 

Pomembno: Barvna papiga skobčevka ni minijatura papige standard. 



Napake pri posameznih postavkah: 
 

1. Barva 

 Prisotnost zelenega nadaha pri modrih pticac in modrega nadaha pri zelenih pticah 

 Pri ino in svetlookih rjav nadah v barvi 

 Pri ino in svtlookih pticah prisotnos modrega ali zelenega nadaha 

 Barva zaličnic in pik ne ustreza standardu za mutacijo 

 Barva nog, nohtov, kljuna in voskovnice ne ustrezajo standardu za mutacijo 

 Rumene ali bele lise v osnovni barvi telesa 

 Letalna in krovna peresa so razredčene barve 

Za vsako izmed napak odvzamemo od 2 do 3 točke odvisno od jakosti napake. 

2. Tip (znaki) 

 Mankajoče ali zabrisane črte po vratu in glavi 

 Opalinski znaki po hrbtu in vratu pri normalih 

 Odsotnost V znakov na hrbtu in mankajoča ogledalca pri opalinu 

 Pomankanje simetrije pri dominantno lisastih 

 Temno obarvana dolga repna peresa pri recesivo lisastih 

 Neenakomernost v velikosti in zabrisani melaninski znaki 

Za vsako izmed napak odvzamemo od 1 do 2 točki. 

3. Maska 

 Mankajoče dve ali več okrasnih pik 

 Neenakomerne porazdelitev in velike okrasne pike 

Za vsako napako se odvzame od 1 točko. 

4. Perje 

 Mankajoče, neizraslo in štrleče perje 

 Mankajoči več kot 2 dolgi peresi v repu 

 Mankajoča dolgo repno pero 

Za vsako napako se odvzame od 1 do 2 točki. 

5. Velikost 

 Prekratke ptice – za vsak cm se odvzame 2 točki 

 Predolge ptice – za vsak cm se odvzame 3 točke 

 

6. Drža in kondicija 

 Debela ali presuha ptica(štrleča prsnica) 

 Povešen in zvit rep 

 Suhe noge 

 Živčna ptica, ki ne stoji na palici 

 Našopirjena in aptična ptica 



 Krvavo perje 

 Cone z mankajočim perjem, gobavost po nogah in kljunu 

Za vsako napako odvzamemo po 1 točko. 

 



 

  

 

 



Ocenska lista 
 

 

 

Ostalo 
 

Velikost obročka za barvne papige skobčevke je 3,8 mm. 

 

 

Pripravil: Dejan Cilenšek 

Številka obročka

 Številka kletke

Barva 25

                               OCENSKI LIST Tip (znaki) 15

     Barvne papige skobčevke Maska 10

__________________________________ Perje 20

Velikost (17cm) 20

Gojitelj:____________________________ Drža, kondicija 10

Tekmovanje:________________________

Kraj in datum:_______________________

Skupina:                    Uvrstitev:

Vrsta:

Opomba: Skupaj 100

__________________________________ SKLADNOST kol. (0 - 6)

Sodnik: VSE SKUPAJ


