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Sparvpapegojor 

Personlig presentation 

Mitt namn är Kalle Lindström och jag har ett stort fågelintresse sedan över 30 år tillbaka. Jag är en ny 
medlem i Göteborgs fågelförening så jag vill presentera några av mina fåglar som består av olika 
arter sparvpapegojor sedan 13 år tillbaka. Arter och underarter som jag håller är Lessons, Mexikansk, 
Blåryggad, Gulmaskad blåryggad, Ögonringad, Spengels och Gulmaskad sparvpapegoja. Jag kommer 
att berätta lite kort om just de arterna jag har erfarenhet av.  
 

       

Kort om arten Sparvpapegoja 

Det latinska namnet på familjen sparvpapegojor är Forpus. Det är några små trevliga papegojor som 
kommer från syd och mellan Amerika och innefattar 7 stycken arter.  
 
 Dessa arter är: 

 Lessons sparvpapegoja (Forpus coelestis coelestis) 
o Forpus c. lucida 

 Mexikansk sparvpapegoja (Forpus cyanopygius cyanopygius) 
o Forpus c. insularis 
o Forpus c. pallidus 

 Grönryggad sparvpapegoja (Forpus passerinus passerinus) 
o Forpus p. deliciosus 
o Forpus p. viridissimus 
o Forpus p. cyanochlorus 
o Forpus p. cyanophanes 

 Blåryggad sparvpapegoja (Forpus xanthopterygius xanthopterygius) 
o Forpus x. flavissimus 
o Forpus x. crassirostris 
o Forpus x. olalae 
o Forpus x. flavescens 
o Forpus x. spengeli 

 Ögonringad sparvpapegoja (Forpus conspicillatus conspicillatus) 
o Forpus c. caucae 
o Forpus c. metae 

 Svartnäbbad sparvpapegoja (Forpus sclateri sclateri) 
o Forpus s. eidos 

 Gulmaskad sparvpapegoja (Forpus xanthops) 
 
De är väldigt nyfikna och med ett tyst läte som även går att få väldigt tama. De är övervägande gröna 
och blir 12–15 cm långa med en kort kilformad stjärt. Med rätt skötsel kan de bli 15–20 år gamla.  
Sparvpapegojor är definitivt inte svåra att hålla och flera av arterna är heller inte svåra ur 
uppfödningssynpunkt. De är inte skrikiga och de lämpar sig utmärkt för fågelvänner som bor i 
lägenhet där man måste ta hänsyn till sina grannar. 
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Hållning, häckning 

Man skall helst hålla de flesta sparvpapegojor parvis då de kan bli stridlystna mot sina artfränder. 
Speciellt under häckningstiden så måste man observera hanens beteende då vissa hanar kan bli 
väldigt aggressiva mot framförallt hanungarna i en kull. Skall man hålla ett flertal sparvpapegojor 
tillsammans i voljärer, med undantag för de mexikanska sparvpapegojorna, så fungerar det bäst att 
ha de könsvis. Det är svårt att få etablerade par att hålla sams i även större voljärer och det 
resulterar ofta i rejäla slagsmål där det kan sluta med döden för det underdominanta paret.  
 
När det gäller könsskillnad på sparvpapegojor så brukar det inte vara några problem då arterna visar 
tydliga könsskillnader mellan hane och hona. Vid häckning så använder jag en vanlig undulatholk. 
Sparvpapegojor bygger inte rede som Agapornis släktet och därför måste man fylla holken med ett 
lämpligt bomaterial och jag använder alltid kutterspån med gott resultat. De lägger mellan 4 och 10 
ägg som ruvas mellan 21-23 dagar innan kläckning beroende på vilken art det är. Ungarna brukar 
vara flygfärdiga och lämnar holken efter ca 35 dagar och jag låter alltid ungarna sitta med föräldrarna 
ytterligare någon vecka för att vara helt säker på att de är självständiga och äter själva.  
Om man märker att hanen blir aggressiv under själva häckningen så skall man genast ta bort honom 
och sätta han i en egen bur för att lämna över föräldraansvaret till honan. Honan brukar nästan alltid 
sköta om ungarna på bästa sätt och det brukar inte vara några problem. Själv provar jag alltid att låta 
hanen få vara kvar hos honan under häckningen och i de flesta fall så brukar det inte vara några 
problem. Man lär sig hur sina fåglar fungerar och vilka par som man måste sära på under häckningen. 
En del uppfödare jag pratar med tar alltid bort hanen när äggen är lagda i förebyggande syfte vilket 
jag inte tycker är rätt. Jag tycker att man i alla fall skall ge hanen en chans att lyckas fullt ut med den 
roll han har i häckningsprocessen. 
 
Temperament och beteende skiljer sig en hel del mellan arterna i forpusfamiljen och enligt mina 
erfarenheter så är Lessons sparvpapegoja den mest aggressiva och de Mexikanska är den mest lugna 
och mest harmoniska. Jag återkommer mer till det specifika och utmärkande för varje art när jag kort 
skall beskriva de olika arterna jag har.  

 

Foder 

Sparvpapegojor lever ofta av en mångsidig föda i sin naturliga miljö och allmänt så kan man ge rådet 
att utfodra sina sparvpapegojor så mångsidigt som möjligt även i fångeskap. En enformig och ensidig 
kost kan medföra bl.a. vitaminbristsjukdomar. Frösorter som normalt används som foder till 
sparvpapegojor innehåller inte tillräckligt med vitaminer och mineraler för att det skall kunna kallas 
fullkostfoder. Fröerna måste därför kompletteras med frukt, grönt och självklart groddade fröer. 
Denna kosthållning har fungerat mycket bra för mig under många år och särskilt inför samt under 
häckning så är det viktigt att se till att fåglarna har bra balanserad kost.  
Daglig tillgång till färsk frukt och grönsaker är också viktigt för papegojans hälsa. De skyddar även 
fågeln mot alltför stark fettbildning samt har betydelse för mag- och tarmfunktionen. Som de flesta 
säkert redan känner till så skall man absolut undvika avokado som är mycket giftigt för fåglar. Man 
får heller inte glömma att fåglarna måste ha tillgång till mineral/kalksten så att de får i sej livsviktiga 
och nödvändiga mineraler.  
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Lessons sparvpapegoja (Forpus c. coelestis) 

 

-- Art -- 

Lessons sparvpapegoja (Forpus coelestis) är den vanligaste och mest populära av sparvpapegojorna. 
Den är oftast lätt att könsbestämma. Hanen är grön med blå band bakom de bruna ögonen och blå 
på stjärtens ovansida samt på vingarnas undersida. Honan saknar de mörka blåa partierna på stjärt 
och vingar samt har ett diffusare ögonband. De blir ca 13 cm långa och med rätt skötsel kan de bli 
upp mot 20 år gamla. Det finns också ett antal mutationer av Lessons sparvpapegoja och några av 
dessa är blå, fallow, amerikansk gul, amerikansk vit, lutino, albino, brokiga, kobolt och pastell. Det 
finns även en underart till Lessons sparvpapegoja och den heter Forpus coelestis lucida. Där kan 
honan ha en mindre del av hanens markeringar över ögat, vingpennor och gump. Ibland så 
förekommer det individer av Lessons sparvpapegojor där det är svårt att könsbestämma fåglar och 
då är det framförallt honor som kan förväxlas till hanar. Jag tror då att det kan vara Forpus c. lucida 
honor som förväxlas till Forpus coelestis hanar och på det viset så kan det lätt bli så att 
nominatformen korsas med underarten vilket inte ska göras. 

-- Utbredning -- 

 

Lessons sparvpapegoja lever i sydvästliga 
Ecuador och nordvästliga Peru. I naturen lever 
de i buskområden där den livnär sig på olika 
fröer, bär frukt och liknande. 
De häckar parvis men efter häckningen håller de 
ihop i mindre familjegrupper som sedan kan slå 
sig ihop med andra grupper och bilda mindre 
flockar. 
 
I sin naturliga miljö är Lessons inte kräsen i sitt 
val av häckningsplatser utan häckar i allt från hål 
i träd och staketstolpar till övergivna bon av 
andra fåglar. Lessons är även tolerant mot 
måttliga nivåer av mänsklig störning. 

-- Beskrivning -- 

Lessons är en nyfiken och kaxig liten papegoja som dessutom går att få väldigt tam om man så 
önskar. Det är enligt mina erfarenheter den mest aggressiva inom forpusfamiljen. De skall helst hållas 
parvis då de kan bli mycket aggressiva mot sina artfränder och då framför allt under häckningen. Har 
man de tillsammans i större voljärer så rekommenderar jag att ha de könsvis. Att ha etablerade par 
tillsammans i flock brukar nästan aldrig fungera tillfredställande. De underdominanta fåglarna i 
flocken kommer alltid att vara jagade och det slutar väldigt ofta med att fåglar blir tvingade ned på 
burbotten.     
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-- Häckning -- 

När man häckar med Lessons sparvpapegoja så använder man oftast en undulat holk. De bygger inte 
rede som många av dvärgpapegojorna gör så därför måste man tillföra ett lämpligt holk/bomaterial. 
Honan lägger vanligtvis 4-6 vita små ägg som ruvas i 20-21 dagar. Här gäller det att vara observant på 
hanens beteende under häckning och då särskilt om det finns hanungar i holken. Det händer ibland 
att hanen ger sig på och skadar/dödar ungar och det sker oftast när ungarna börjar få fjädrar. Om 
man märker att hanen får ett aggressivt beteende så måste man skilja han från honan och ungarna 
omgående. Honan brukar då nästan alltid lyckas föda upp ungarna själv och det brukar sällan bli 
några problem. Ungarna lämnar holken efter ca 30-35 dagar och matas i ytterligare ca två veckor av 
föräldrarna. Lessons blir könsmogna och häckningsklara efter ca 12 månaders ålder.  

--Mina Lessons -- 

Jag har 8 par Lessons sparvpapegoja i 
olika mutationer som jag häckar med 
på vinterhalvåret när de flesta av de 
andra arterna jag håller vilar. De är 
inte speciellt svårhäckade och de 
häckar som oftast hela året. 
Mutationer som jag håller för tillfället 
är grönbrokig, blåbrokig, pastellblå, 
koboltblå och koboltbrokig. 
 

 
. 
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Mexikansk sparvpapegoja (Forpus c. cyanopygius) 

 

-- Art -- 

Mexikansk sparvpapegoja (Forpus c. cyanopygius) är den mest sällsynta av sparvpapegojorna. Även 
denna art är lätt att könsbestämma. Hanens är mestadels grön där rygg, övergump, armpennor och 
större vingtäckare är turkosblå. Honan är grön som hanen, men saknar den turkosblå täckningen som 
hanen har. Ungfåglar har en annan nyans än de vuxna fåglarna där det är en markant skillnad på den 
blå/turkosblå färgen hos hanen. Unghanar har en mer blå nyans medan hos vuxna individer är de 
mer turkosblå.  De färgar ut vid ca 8-10 månaders ålder då de även får den ljusgråa färgen på näbben 
som vuxna individer har. De blir könsmogna vid ca 2 års ålder. Den Mexikanska sparvpapegojan har 
två underarter och det är F. c. insularis och F. c. pallidus.   

-- Utbredning -- 

 

Mexikansk sparvpapegoja kommer från 
Nordvästra México där de har ett helt annat 
klimat än hos de övriga fåglarna i forpusfamiljen. 
I naturen lever den Mexikanska sparvpapegojan 
vid tropiska torra områden med mycket 
buskvegetation samt stora öppna gräsområden 
med enstaka träd. Mexikanska sparvpapegojor 
är mycket sociala fåglar och finns ofta i små 
flockar på mellan 20 och 50 individer som flyger 
runt och letar föda. De livnär sig på olika fröer, 
bär, fikon och liknande.  
 

-- Beskrivning -- 

Det är en nyfiken liten papegoja med ett behagligt temperament som sällan ställer till problem. Enligt 
mina erfarenheter så är det den arten inom familjen sparvpapegojor som har det mildaste 
temperamentet. Innan jag köpte mina första Mexikanska sparvpapegojor så läste jag på ett flertal 
platser på internet att de är väldigt känsliga för stress och framför allt vid flytt så skulle det finnas 
stor risk att de skulle sluta att äta och sedan dö. Det är inget som jag känner igen och enligt mina 
erfarenheter så är det en väldigt lugn och trygg liten papegoja som man kan få mycket glädje av. 
Mexikanska sparvpapegojor är mycket känsliga för överdosering av kostillskott/vitaminer och här hos 
oss så får de inga andra vitaminer än det de får i sin naturliga dock varierande föda. De häckar högst 
en gång om året och det är inte ovanligt att de hoppar över och tar ett viloår. Därför krävs det ett 
stort tålamod när det gäller uppfödning av Mexikanska sparvpapegojor.  
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-- Häckning -- 

Här hos oss så häckar vi de Mexikanska sparvpapegojorna på våren/sommaren. När man häckar med 
Mexikanska sparvpapegojor så kan man ha de tillsammans i voljärer utan större problem då det är 
den enda arten inom forpusfamiljen som man kan flockhäcka med goda resultat. Jag har mina 
Mexikanska sparvpapegojor tillsammans på vintern, men när det närmar sig häcksäsong så separerar 
jag paren och de häckar då parvis. Jag använder en vanlig undulatholk. De bygger inte rede som 
många av dvärgpapegojorna gör så därför måste man tillföra ett lämpligt holk/bomaterial och här 
hos oss så använder vi kutterspån. Honan lägger 9-11 små vita ägg som ruvas i ca 21 dagar. 
Anledningen till att de lägger så stora kullar tror jag beror på att de inte häckar så ofta och 
kompenserar det då med stora kullar. De brukar sköta om sina små väldigt bra trots att det är ganska 
så stor storleksskillnad på den äldsta och yngsta ungen.  

-- Mina Mexikanska -- 

Jag har för tillfälle sex par med Mexikanska sparvpapegojor samt några ungfåglar för framtida avel. 
Jag brukar som oftast häcka de på våren med goda resultat. Det är mycket svårt att hitta artsrena 
Mexikanska sparvpapegojor och mitt avelsmaterial kommer från Paul Poulsen i Danmark. Han var 
den uppfödare som fick in den sista viltfångade flocken som kom till Europa för ca 15 år sedan. Han 
har vårdat de väl och har jobbat seriöst med dessa fåglar i alla år. Hans Mexikanska sparvpapegojor 
är 100% artsrena och jag är mycket glad för att kunna få jobba med fåglar från hans uppfödning. 
 

  
Hane vuxen fågel Hane ungfågel 
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Ögonringad sparvpapegoja (Forpus c. conspicillatus) 

 

-- Art -- 

Ögonringad sparvpapegoja (Forpus conspicillatus) är den minsta i forpusfamiljen och väger endast ca 
25 gram och blir 12 cm lång. Den är lätt att könsbestämma då hanen har en koboltblå ögonring, 
blålila övergump, bakre rygg, armpennor, större vingtäckare och vingbåge. Honan är ljusare grön 
samt saknar de blå teckningarna som hanen har. Man kan därför könsbestämma ungarna redan i 
holken, så fort fjädrarna kommer fram. Den blå markeringen som hanen har runt ögat och på 
gumpen färgar inte ut förrän efter första fjäderfällning. Det finns två underarter av Ögonringade och 
det är F.c. caucae och F.c. metae.   

-- Utbredning -- 

 

Ögonringad sparvpapegoja kommer från 
Columbia, Panama och Venezuela. Det är en 
mycket social art och kan hittas i torra eller 
fuktiga tropiska skogar, i grupper om 100 
individer eller mer. Den livnär sig på gräs-och 
ogräsfrön, frukt, bär, blommor och knoppar.  
 

-- Beskrivning -- 

Den Ögonringade sparvpapegojan har ett behagligt temperament som jag varmt kan rekommendera 
både som voljärfågel och tamfågel. Den är en mycket duktig flygare och lämpar sig bäst i voljärer 
eller större burar. Den är en av mina absoluta favoriter då det är en mycket social fågel som sällan 
ställer till några problem. Jag har tidigare haft fler individer tillsammans i samma voljär och det har 
fungerat väldigt bra utan några större problem. Under själva häckningen så rekommenderar jag dock 
att hålla de parvis.  
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-- Häckning -- 

När man häckar med Ögonringad sparvpapegojor så använder man oftast en undulatholk. De bygger 
inte rede som många av dvärgpapegojorna gör så därför måste man tillföra ett lämpligt 
holk/bomaterial. Honan lägger vanligtvis 4-6 vita små ägg som ruvas i ca 20 dagar. Ögonringade 
sparvpapegojor är lätthäckade och häckar oftast hela året om de har rätt förutsättningar. De är ofta 
väldigt pålitliga och stabila föräldrar som sällan ställer till problem. Ungarna lämnar holken efter ca 
30-35 dagar och matas i ytterligare ca två veckor av föräldrarna. Här hos oss så brukar ungarna få gå 
kvar lite längre hos sina föräldrar då de aldrig visar aggressivitet mot varandra. Ögonringade blir 
könsmogna och häckningsklara vid ca 12 månaders ålder.   

-- Mina Ögonringade -- 

Jag har 2 helt obesläktade fungerade 
häckpar som jag häckar med 1-2 
gånger varje år. Jag har även 
ungar/ungfåglar sparade för framtida 
avel som jag har bytt till mig från 
andra uppfödare. Mina avelsfåglar 
kommer från Holland/Belgien och från 
mycket seriösa uppfödare som jag har 
utbytesamarbete med. 
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Gulmaskad sparvpapegoja (Forpus x. xanthops) 

 

-- Art -- 

Gulmaskad sparvpapegoja (Forpus xanthops) tillhör släktet sparvpapegojor. Det är den största 

sparvpapegojan som blir ca 15 cm lång och kan väga upp till 45 gram. Den blir könsmogen vid 1,5-2 

års ålder. Den gulmaskade sparvpapegojan är gul på hjässa, kinder och strupe och grågrön på 

ovansidan huvud. Hanen har djup koboltblå gump, rygg, vingpennor och större vingtäckare. Honans 

rygg är mycket ljusare blå än hanens. Ett svart smalt fält löper längs övernäbben på både hanen och 

honan. Jag brukar se på mina Gulmaskade när de är i bra kondition då det svarta fältet på näbben blir 

mer intensivt svart. Ungfåglar har dock alltid ett ljusare svart fält på näbben under det första 

levnadsåret. Den Gulmaskade sparvpapegojan har ingen underart. 

-- Utbredning -- 

 

Gulmaskad sparvpapegoja lever i ett mycket 

begränsat område i den övre Maranon dalen i 

nordvästra Peru. I naturen lever Gulmaskad 

sparvpapegoja i torra skogsområden där den 

livnär sig på olika fröer, bär samt som speciallitet 

även fruktkött och frö från kaktusfrukter. 

I naturen häckar de i slutet av regnperioden 

(mars-april) och vanliga häckningsplatser är bl. a. 

i bergväggar. 

-- Beskrivning -- 

Gulmaskad sparvpapegoja är betydligt mindre aggressiva än andra arter av Forpus släktet. De skall 

dock hållas parvis under häckning. De gulmaskade är härliga fåglar att mata eftersom de äter allt de 

får och de äter stora mängder föda i förhållande till sin storlek. I fångenskap skall man tänka på att ge 

de lite extra fett och protein då de äter en hel del av det i sin naturliga miljö. Enligt mina erfarenheter 

så är den Gulmaskade sparvpapegojan den svåraste att hålla. De är väldigt kräsna i valet av partner 

så det kan därför vara en bra början att exempelvis köpa tre par och släppa ihop dessa så att de får 

para ut sig själva. Jag har de senaste åren framgångsrikt häckat med mina Gulmaskade 

sparvpapegojor och brukar få ungar på pinnen varje år.  

Vi ger våra gulmaskade sparvpapegojor groddade frön, äggfoder, parakitfröblandning, pellets, frukt 

och grönt varje dag samt vitamin- och kalktillskott flera gånger i veckan. 
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-- Häckning -- 

I deras naturliga miljö börjar häckningsperioden i slutet av regnperioden (mars-april) då det finns ett 

överflöd av fröbärande växter. När man häckar med Gulmaskade använder man oftast en 

undulatholk. De bygger inte rede som många av dvärgpapegojorna så därför måste man tillföra ett 

lämpligt holk/bomaterial så som kutterspån. De flesta paren jag har tar lång tid på sig innan de lägger 

sina första ägg och här gäller det att ha ett stort tålamod. Ofta är det när man har gett upp hoppet på 

en lyckad uppfödning som äggen kommer. Honan mal nästan alltid sönder all kutterspån i holken 

vilket är ganska tidskrävande. Hon kastar även ut 80 % av allt bomaterial vilket är ett beteende som  

de andra arterna inte har. I början när jag häckade med gulmaskade sparvpapegojor så fyllde jag på 

med bomaterial när jag såg att det knappt fanns något bomaterial kvar i holken, det hela resulterade 

att jag störde häckningen och inga ägg kom.  

Honan lägger vanligtvis 4-6 vita små ägg som ruvas i ca 23 dagar. Ungarna lämnar holken efter ca 40 

dagar och matas i ytterligare några veckor av honan innan de är självständiga. Gulmaskade blir 

könsmogna vid 1,5 års ålder men börjar oftast inte häcka förrän 2 års ålder. Häckningstillstånd 

signaleras genom att det svarta fältet på näbbet blir mer intensivt svart.  

-- Mina Gulmaskade -- 

Jag har för tillfälle 3 helt obesläktade 

häckpar med Gulmaskade 

sparvpapegojor samt ungfåglar för 

framtida avel. Jag brukar som oftast 

häcka de på våren med goda resultat. 

Det har här hos mig varit en stor 

utmaning att lyckas med de 

gulmaskade då de är en relativ svår 

art att lyckas med. Då det inte finns så 

många gulmaskade i Sverige så har jag 

hämtat mitt avelsmaterial från 

Tyskland, Holland och Danmark.  
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Blåryggade sparvpapegojor (Forpus x. xanthopterygius) 

  

-- Art -- 

Blåryggade sparvpapegojor (Forpus xanthopterygius xanthopterygius) är lätt att könsbestämma då 
hanen har en blålila övergump, bakre rygg, armpennor och större vingtäckare. Ungfåglar kan 
könsbestämmas redan efter ca 3 veckors ålder. Hanungarna får de blålila markeringarna som vuxna 
hanar har, men färgerna är mycket blekare och de färgar inte riktigt ut för vid första fällning. Honan 
är mestadels grön utan de blålila markeringarna. Det finns 5 stycken underarter av Blåryggad 
sparvpapegoja och det är Forpus x. flavissimus, Forpus x. crassirostris, Forpus x. olallae, Forpus x. 
flavescens och Forpus x. spengeli. 

--Utbredning -- 

 

Blåryggade sparvpapegojor kommer från stora 
delar av Sydamerika. De lever oftast i flockar på 
mellan 20 och 50 individer som flyger runt och 
letar föda vid torrare trädbevuxna livsmiljöer, 
savanner, ängar och vid olika typer av 
betesmarker.  
De livnär sig på olika frukter, men främst på olika 
typer av gräsfrön och ses därför ofta på marken 
där den letar föda. Under själva häckningen så 
lever de blåryggade parvis och drar sig då undan 
flocken och häckar i olika håligheter i naturen. 

-- Beskrivning -- 

Den blåryggade sparvpapegojan är väldigt sällsynt och det är svårt att hitta helt artsrena fåglar. Det 
finns en handfull uppfödare i Europa som jobbar seriöst med artsrena fåglar. Har man tur och får 
köpa fåglar från dessa uppfödare så får man vara beredd på att de är ganska dyra i inköp. Jag 
uppfattar de Blåryggade som den arten i forpusfamiljen som har det mest nervösa beteendet och 
därför skulle jag inte rekommendera de som tamfåglar då det finns andra arter som är mer lämpade 
för det ändamålet.  
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 -- Häckning -- 

När man häckar med Blåryggade sparvpapegojor använder man helst en holk med skiljevägg då de 
gillar att häcka längst in i holken i ett lite mindre utrymme. Man gör som med de andra arterna och 
tillsätter ett lämpligt bomaterial då de inte bygger rede som Agapornis. Där lägger honan 4-7 ägg som 
ruvas av i ca 20 dagar. Ungarna sköts oftast väldigt bra av föräldrarna och lämnar holken efter ca en 
månad. De blåryggade är ganska svåra att få till att häcka så här gäller det att ha ett stort 
engagemang och tålamod. De Blåryggade sparvpapegojorna blir könsmogna vid ca två års ålder. 

-- Mina Blåryggade -- 

Jag och Erling Wassenius har förmånen att sitta med 8 stycken helt obesläktade och artsrena fåglar 
av Blåryggad sparvpapegoja. Vi kom i kontakt med en tysk vid namn Wilfred Küpper som är en av 
Europas främsta och mest seriösa av uppfödare av Blåryggad sparvpapegoja. Vi träffade honom i 
Holland i september (2013) och köpte då 4 par av mycket hög kvalitet. Den ena hanen vi köpte ville 
Küpper ställa ut på en internationell forpusutställning strax innan avhämtning och där blev det vinst. 
Denna fågel blev även utvald till ”Best in show”. Nu till våren 2014 blir 3 av paren vi köpte 
könsmogna och då håller vi tummarna för att det skall bli några fler Blåryggade sparvpapegojor i 
Sverige. 
Andra underarter av Blåryggade jag håller är Forpus x. flavissimus och Forpus x. spengeli. 
 

 
Foto: Wilfred Küpper 

(Fåglarna är placerade i utställningsburar endast under fotografering) 


