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Κατηγορία N 
 

Μεγαλόσωμοι παπαγάλοι (δακτυλίδια από 1 έως 7 ετών) 
 

STAM Ελληνική Ονομασία MONA 

N.001 Amazona aestiva ssp κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.002 

N.003 Amazona albifrons ssp-amazonica ssp-leucocephala ssp κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.004 

N.005 Γένος Amazona όλα τα άλλα είδη κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.006 

N.007 Γένος Ara spp κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.008 

N.009 Γένος Anodorhynchus spp-Diopsittaca spp κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.010 

N.011 Eolophus roseicapillus (7 ετών) N.012 

N.013 Cacatua ducorpsii-haematuropygia-goffini spp-pastinator spp-sanguinea spp κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.014 

N.015 Γένος Cacatua όλα τα άλλα είδη κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.016 

N.017 Γένος Cacatua όλα τα άλλα είδη μεταλλάξεις (7 ετών) N.018 

N.019 Poicephalus senegalensis κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.020 

N.021 Γένος Poicephalus όλα τα άλλα είδη κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.022 

N.023 Γένος Coracopsis-Psittacus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.024 

N.025 Γένος Poicephalus spp-Coracopsis spp-Psittacus spp όλες οι μεταλλάξεις των N19/N23 (3 ετών) N.026 

N.027 Eclectus spp κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.028 

N.029 Γένος Nestor spp-Tanygnathus spp-Deroptyus spp κλασσικός φαινότυπος (7 ετών) N.030 

N.031 Γένος Nestor spp-Tanygnathus spp-Deroptyus spp όλες οι μεταλλάξεις των N27/N30 (7 ετών) N.032 

N.033 Γένος Pionites spp-Pionopsitta spp-Touit spp-Triclaria κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.034 

N.035 Γένος Pionites spp-Pionopsitta spp-Triclaria-Touit spp όλες οι μεταλλάξεις των N33/N36 (3 ετών) N.036 

N.037 Pionus spp κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.038 

N.039 Γένος Charmosyna spp-Cyclopsitta spp-Glossopsitta spp-Loriculus spp-Neopsittacus spp-Oreopsittacus spp- 
Psitteuteles spp-Psittaculirostri spp-Vini spp-Phigys κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) 

N.040 

N.041 Γένος Eos spp-Pseudos spp κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.042 

N.043 Γένος Tricoglossus spp κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.044 

N.045 Γένος Chalcopsitta spp κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.046 

N.047 Γένος Lorius spp κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) N.048 

N.049 Loris and Loricules όλες οι μεταλλάξεις των N39/N49 (3 ετών) N.050 

N.051 Παπαγάλοι της κατηγορίας Ν που δεν αναφέρονται (1-3 ετών) N.052 
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