Velikost kroužků - exotické ptactvo

Průměr (mm)

Druh
2 drobotina

zebřičky, zlatoprska malá, astrild šedý bělolící, kubánka malá,
motýlci, čížek ohnivý, kanár španělský, japonský hrbáč, zvonohlík,
2,5
čížek, pasovním krátkoocasý, dlouhoocasý, škraboškový
2,8 zebřičky, amada nádherná, panenky, stehlík, konopka
3 výstavní zebry
3,2 amady, vločkovníci, hýl, pěnkava, zvonek, louskáčci, hýl rudý,
křivka bělolící, gouldové, chůvičky
3,5 rýžovník, holoubek skořicový, peruánský, vrabčí, křivka,
dlask
4 andulky, neofémy, papoušíčkové, agapornis šedoprsý, hnědohlavý,
růžohlavý, oranžohlavý, aymara citronový, šedoprsý, drozd šáma,
hýl křivčí, dlask jalovcový
4,5 agapornis fišeri, škraboškový, etiopský, růžohrdlý, kakarik
žlutočelý, holoubek diamantový, p.zpěvavý, mnohobarvý,
rudobřichý jižní, žlutoramenný západní, aymara pruhovaná, latan
vlaštovčí, lori ozdobný, kos, drozd zpěvavý, křepelka evropská,
velký asijští špačci
5 rozela žlutolící, červenohlavá, pap. žlutoramenný vých., pyrura
hnědouchý, aratinga oranžovočelý, zlatočelý, zelenolící, střední
křepelky, střední holubi
rozela pestrá, žlutohlavá, korela, alexandr rudohlavý,
červenohlavý, dlouhoocasý, pyrura červenohlavý, p.
5,5
červenotemenný, alexandrin, plodožravý holubi, střední křepelky,
princesky
6 rozela penant, slámožlutá, adelaidská, žlutobřichá, mníšek šedý,
nandej červenohlavý, barnard límcový jižní, barnard zelený,
klonkurský, pyrura modrobradý, hrdlička
pap. nádherný, kouřový, barnard límcový, pap. červenokřídlý, alex.
růžový vousatý, aratinga jendaj, barnard červenohlavý, lori
6,5 mnohobarvý horský, zelenopáskový, křepelka korunkatá,
kalifornská
7 alexandr malý indický, pap. patagonský, červenobřichý,
žlutotemenný
7,5 alexandr velký, pap. senegalský, papoušek královský, lori
tříbarevný, žlutobřbetý, ara žlutokrký, menší amazoňani
8 alexandr velký
8,5 amazoňan vějířový, amazoňan kubánský, pap. konžský
99,5 amazoňan modročelý, alexandr čínský, pap. žako liberijský,
amazoňan venezuelský, ara horská, gofin oranžovokřídlý, kakadu
růžový, neholící, vaza velký, malý, pap. kapský
11 pap. žako velký, amazoňan žlutohlavý, eklektusové, kakadu inka,
amazoňan pomoučný, ara vojenský
12 kakadu žlutočečelatý velký, kakadu bílý, ara arakanga, amazoňan
modrohlavý, střední kachny, bažanti
13 14 kakadu molucký, ara žlutozelený, ara ararauna
16 ara zelenokřídlý
18 ara hyacintový

průměr (mm)

Velikost kroužků - kanáři
Barevní kanáři
2,9 barevní kanáři
Postavoví kanáři
2,7 fiorino, japonský hrbáč - Hoso, fife fancy, španělský razza,
Rheinländer
2,9 Severní holanďan kadeřavý, jižní holanďan kadeřavý, švýcarský
kadeřavý, italský gibber kadeřavý, španělský giboso, mehringer,
melado tenerife, belgický hrbáč, skotský hrbáč, mnichovský hrbáč,
bernský, španělský liarget, irská fancy, gloster fancy, německý
chocholatý, staffordshirdský lipochromový a melaninový, lizard,
Portugalský harlekýn, olomoucký kanár
3,2 Pařížský trubač kadeřavý, padovánský kadeřavý, velký italský
kadeřavý, japonský kadeřavý - Makige, border, Norwich, Yorskhire,
crested - crestbred, lancashire,

