
TOTAAUAARSTAAT AAN- EN AFVOER DIEREN 2011

Deelnemer nr.

REGISTRATIEFORMULIER 3a

Bijzonderheid dier: GEWOON

* Diersoorten met code 9,29,31,32,33,34,49,59,69,79 en 89 nader te specificeren in kolom 17 in gele vlakken

17
specificatie diersoort

in gele vlakken

59*
in zwarte kolom niets invullen s.v.p

Grauwe Gans (anser anser)
Brandgans (Branta Leucopsis)
Postduif (Columbia livia)
Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Stadsduif (Columba livia)
Zebravink (Taeniopygia guttata)

89* Stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) 9*
Cichlide (P. pundamilia)
Cichlide (Aequidens rivulatus)
Pauweoog (Astronotus ocellatus)
Zuignapmeerval (Hypostomus plecostomus)

Noordse woelmuis (Microtus oeconom
Veldmuis (Microtus arvalis)
Wilde cavia (Cavia aperea)
Wilde Cavia (Cavia magna)
Gerbil

49* Fat Tailed Dunnart (Sminthopsis crassicaudata)
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Bijzonderheid dier: Genetisch pemodlffceerd
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• Diersoorten met code 9,29,31,32,33.34,49,59,69,79 en 89 nader te specificeren in kolom 17 in gala vlakken

In zwarte vakken mag niets ingevuld worden

NOOT: Bij het samenstellen van de jaarregistratie over het jaar 2011, ontdekten we een fout in de jaarregistratie van het jaar 2010.
Het betreft het aantal transgene muizen welke in 2010 in kolom 16 werden vermeld. Er werden 4397 muizen te weinig opgegeven per 31 december 201 D.
Bij de tellingen ten behoeve van de registratie over 2011 is het gecorrigeerde aantal vermeld in kolom 2 (dit formulier)



TOTAALJAAH STAAT AAN- EN AFVOER DIEREN 2011 REGISTRATIEFORMULIER 3fl

BijionderhBH dier: UFT PE WILDE f AUNA

17.

Specificatie diersoort.

in gele vlakken

• Diersoorten mét code 9,29,31,32,33,34,49,59.69,79 en 89 nader te specificeren in kolom 17 in gele vlakken

in zwarte kolommen niets invullen
89* Slekelbaars (Ga s te raste u s aculeatus)

Cichlide (Pundamilia spet)
Harder, (chelon labrosus)

Otter (lutra lutra) 59* Spreeuw (sturnus vuig a ris)
Pimpetmees (cyanisteg caeruleus)
Kokmeeuw {La m s ridibundus)


