
Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία 
Κατηγορίες και Κλάσσεις 2018 

Κατηγορία   G1 Ευρωπαϊκά αγριοπούλια (δακτυλίδια 1, 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά 
STAM Ελληνική Ονομασία MONA 

G1.001 Σκαρθί (s serinus), Σταχτοσκαρθάκι (s citrinella), Venturone Κορσικής ή Σαρδηνίας (s citrinella corsica) G1.002 

G1.003 Καρδερίνα (carduelis carduelis mayor) ολα τα υποείδη (Mayor, Britannica) εκτός carduelis caniceps & carduelis G1.004 
paropanisi Ιμαλαϊων (F2) 

G1.005 Καρδερίνα (carduelis carduelis minor) ολα τα υποείδη (Parva, Tschusii,…) G1.006 

G1.007 Φλώρος (carduelis chloris) G1.008 

G1.009 Φλώρος της Μάλτας (carduelis chloris mayor) G1.010 

G1.011 Σημιδόσπιζα Redpoll (carduelis flammea cabaret) G1.012 

G1.013 Redpolls (carduelis flammea flammea, cf rostrata, cf islandica, cf holbollii) G1.014 

G1.015 Αρκτικά Redpolls (carduelis flammea hornemanni, cf exlipes) G1.016 

G1.017 Λούγαρο (carduelis spinus) G1.018 

G1.019 Φανέττα (carduelis cannabina) G1.020 

G1.021 Φανέττα του Βορρά (carduelis flavirostris) G1.022 

G1.023 Τσιχλόνια (emberiza citrinelle), (e.cirlus), (e.aureola), (e.melanocephala), (e.calandra), (e.cia), (e.hortulana), G1.024 
(e.caesia), (e.schoeniclus), (e.pusilla), (e.rustica), (plectrophenax nivalis),(calcarius lapponicus) 

G1.025 Ευρωπαϊκά σπουργίτια (passer domesticus), χωραφοσπουργίτης (p.hispaniolensis), δενδροσπουργίτης G1.026 
(p.montanus), πετροσπουργίτης (petronia petronia) & χιονόστρουθος (montifringilla nivalis) 

G1.027 Βαλτοπύρρουλα (carpodacus erythrinus) & Τρομπετιέρης (rhodopechys githaginea) G1.028 

G1.029 Σπίνος (fringilla coelebs) & Χειμωνόσπινος (fringilla montifrigilla) G1.030 

G1.031 Πύρρουλα (Pyrrhula pyrrhula mayor) και όλα τα υποείδη εκτος P.murina-P.p.cineracea-P.griseiventris- G1.032 
P.rosacea(F2) 

G1.033 Πύρρουλα (Pyrrhula pyrrhula minor) και όλα τα υποείδη (εκτος όσων υπάρχουν στην F2) G1.034 

G1.035 Ντουνιάς (Σταυρομύτης) (loxia curvivostra), (loxia scotica), (loxia pytopsittacus) & (loxia loecoptera), Ιμαλαίων G1.036 
(loxia luzoniensis) εκτός loxia luzoniensis (F2) 

G1.037 Φλυτζούνια, Χονδρομύτες (cocothrautes cocothautes) & Πευκοπυρρούλας (pinicola enucleator) G1.038 

G1.039 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris), Μαυροψάρονο (sturnus unicolor), Ακριδοπούλι (pastor roseus) & Βομβοκύλλα G1.040 
(bombycilla garrulus) 

G1.041 Κοτσύφι (turdus merula) G1.042 

G1.043 Τσίχλα (turdus philomelos) G1.044 

G1.045 Κοκκινότσιχλα (turdus iliacus) G1.046 

G1.047 Κεδρότσιχλα (turdus pilaris) G1.048 

G1.049 Χιονότσιχλα (t.torquatus), Τσαρτσάρα (t.viscivorus), Πετροκότσυφας (monticolla saxatilis), Γαλαζοκότσυφας G1.050 
(merle solitarius) 

G1.051 Κάργια (corvus monedula), Κουρούνα (c.corone), Σταχτοκουρούνα (c.c.cornix), Κοράκι (c.corax), Καλιακούδα G1.052 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Κιτρινοκαλιακούδα (P. graculus), Καρακάξα (pica pica), Καρακάξα μπλέ (cyanopica 

cyanus), Κίσσα (Garrulus glandarius), Nucif 

G1.053 Αλλα είδη από τα ίδια γένη και οικογένειες που δεν αναφέρονται παραπάνω G1.054 
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G1.055 Νέες ράτσες σε εξέλιξη (χωρίς μετάλεια) G1.056 
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Κατηγορία   G2 Μεταλλάξεις Ευρωπαϊκών αγριοπουλιών (δακτυλίδια 1, 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά 
STAM Ελληνική Ονομασία MONA 
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G2.001 G2.002

G2.003 G2.004

G2.005 G2.006

G2.007 G2.008

G2.009 G2.010

G2.011 G2.012

G2.013 G2.014

G2.015 G2.016

G2.017 G2.018

G2.019 G2.020

G2.021 G2.022

G2.023 G2.024

G2.025 G2.026

G2.027 G2.028

G2.029 G2.030

G2.031 G2.032

G2.033 G2.034

G2.035 G2.036

G2.037 G2.038

G2.039 G2.040

Μετάλλαξη καρδερίνας (Carduelis carduelis) καφέ

Μετάλλαξη καρδερίνας (Carduelis carduelis) αχάτης

Μετάλλαξη καρδερίνας (Carduelis carduelis) ιζαμπέλλα

Μετάλλαξη καρδερίνας (Carduelis carduelis) σατινέ (όλα τα χρώματα), λουτίνο, παστέλ (όλα τα χρώματα). Λευκό 

κεφάλι (όλα τα χρώματα), Μάσκα Άπρη πορτοκαλί και Κίτρινη μετάλλαξη, Αμινέτ

Μετάλλαξη καρδερίνας (Carduelis carduelis minor) όλες οι μεταλλάξεις

Μετάλλαξη φλώρου (Carduelis chloris) καφέ

Μετάλλαξη φλώρου (Carduelis chloris) αχάτης

Μετάλλαξη φλώρου (Carduelis chloris) ιζαμπέλλα

Μετάλλαξη φλώρου (Carduelis chloris) σατινέ (ολα τα χρώματα), λουτίνο,  παστέλ (όλα τα χρώματα)

Μετάλλαξη φλώρου (Carduelis chloris) κιτρινο ραμφος (όλα τα χρωματα)

Μετάλλαξη λούγαρου (Carduelis spinus) καφέ

Μετάλλαξη λούγαρου (Carduelis spinus) αχάτης

Μετάλλαξη λούγαρου (Carduelis spinus) ιζαμπέλλα

Μετάλλαξη λούγαρου (Carduelis spinus) διαλυμένου, διπλής διάλυσης ολα τα χρώματα (ιβουάρ, αχάτης, καφέ και 

ιζαμπέλλα). Ολα τα διαλυμένα καί διπλής διάλυσης συνδυασμοί ιβουάρ δεν είναι αποδεκτά

Μετάλλαξη φανέττα (Carduelis flammea) καφέ

Μετάλλαξη φανέττα (Carduelis flammea) παστέλ (πρώην αχάτης)

Μετάλλαξη φανέττα (Carduelis flammea) παστέλ καφέ (πρώην ιζαμπέλλα)

Μετάλλαξη φανέττα (Carduelis flammea) παράγοντας σκούρος (ολα τα χρώματα), κλιμακωτή (πρώην παστέλ) 

(ολα τα χρώματα) & φαίο

Μετάλλαξη πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula) καφέ

Μετάλλαξη πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula) παστέλ

Μετάλλαξη πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula) καφέ παστέλ

Μετάλλαξη πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula) κίτρινο, λευκό, τοπάζιο

G2.041 G2.042

G2.043 G2.044

Μετάλλαξη σπίνου (Fringilla coelebs) καφέ

 Μετάλλαξη σπίνου (Fringilla coelebs) αχάτης

G2.045 G2.046

G2.047 G2.048

Μετάλλαξη σπίνου (Fringilla coelebs) ιζαμπέλλα

Μετάλλαξη σπίνου (Fringilla coelebs) οπάλ

 Μετάλλαξη σπίνου (Fringilla coelebs) οπάλ, αχάτης, καφέ

G2.049 G2.050

G2.052

G2.054

Μετάλλαξη σπουργιτιού (Passer domesticus ) και σπουργιτιού βουνού (Passer montanus): καφέ 

G2.051

G2.053

G2.055 G2.056

G2.058

Σκαθρι (s.serinus)καφε

G2.057
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G2.059 G2.060

G2.061 G2.062

G2.063 G2.064

G2.065 G2.066

G2.067 G2.068

G2.069 G2.070

G2.071 G2.072

G2.073 G2.074

G2.075 G2.076

Μετάλλαξη σπουργιτιού (Passer domesticus ): φαίο, οπάλ,λευκό με μαύρα μάτια, ινο (πρώην αλμπίνο), λουτίνο-

ιβουάρ-σατινέ (πρώην σατινέ), καφέ παστέλ και Μετάλλαξη σπουργιτιού βουνού οπάλ, καφέ οπάλ

Μετάλλαξη Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) καφέ

Μετάλλαξη Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) αχάτης

Μετάλλαξη Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) ιζαμπέλλα

Μετάλλαξη Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) φαίο

Μετάλλαξη Κοτσύφι (turdus merula) λευκό, αλμπίνο, παστέλ, καφέ

Μετάλλαξη Τσίχλα (turdus philomelos) καφέ

Μετάλλαξη Κοκκινότσιχλα (turdus iliacus) καφέ

Μετάλλαξη Τσίχλα (turdus philomelos) αλμπίνο-σατινέ (πρώην σατινέ) - Κίσσα (garrulus glandarius) οπάλ - 
Καρακάξα (pica pica) καφέ

Μεταλλάξεις ειδών που δεν παρουσιάζονται παραπάνω

Νέες μεταλλάξεις σε εξέλιξη (χωρίς μετάλεια)

G2.077 G2.078

G2.079

G2.081

G2.083

G2.080

G2.082

G2.084

 Μετάλλαξη σπουργιτιού (Passer domesticus ) αχάτης

Μετάλλαξη σπουργιτιού (Passer domesticus ) ιζαμπέλλα
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