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Landsbond: formulier nominatieve ringen 01/01/2015 (verso) 
 
 
 
 
 
 
 

BESCHERMDE EUROPESE SOORTEN EENDVOGELS, HOENDERVOGELS EN DUIVEN 
die mogen gehouden worden wanneer ze geringd zijn conform het “Soortenbesluit” van 15 mei 2009 

(de soorten waarvoor ringen aangevraagd worden aankruisen in het vakje) 
 

 
 

Vakje Eendvogels (Anseriformes) ø ring   Wilde eend Anas platyrhynhos 10 

  Fluitzwaan Cygnus columbianus 24   Wintertaling Anas crecca 7 

  Knobbelzwaan Cygnus olor 24   Zomertaling Anas querquedula 7 

  Kleine zwaan Cygnus bewickii 24   Marmereend Marmaronetta angustirostris 8 

  Wilde zwaan Cygnus cygnus 27   Amerikaanse tafeleend Aythya americana 10 

  Dwerggans Anser erythropus 14   Grote tafeleend Aythya valisineria 11 

  Grauwe gans Anser anser 20   Kleine toppereend Aythya affinis 9 

  Kleine rietgans Anser brachyrhynchus 14   Kuifeend Aythya fuligula 9 

  Kolgans                *1 Anser albifrons 16   Ringsnaveleend  Aythya collaris 9 

  Rossgans Anser rossii 14   Tafeleend Aythya ferina 10 

  Sneeuwgans Anser caerulescens 14-16   Toppereend Aythya marila 10 

  Taigarietgans Anser fabalis 18   Witoogeend Aythya nyroca 9 

  Toendrarietgans Anser serrirostris 18   Krooneend Netta rufina 11 

  Brandgans Branta leucopsis 14  

  Canadagans Branta canadensis 14-20
 

Vakje Hoendervogels (Galliformes) ø ring

  Dwergcanadagans Branta hutchinsii 12-13   Bosfazant Phasianus colchicus 12

  Rotgans Branta bernicla 12   Barbarijse patrijs Alectoris barbara 9 

  Roodhalsgans Branta ruficollis 12   Chukarpatrijs Alectoris chukar 9 

  Rode casarca Tadorna ferruginea 13   Patrijs Perdix perdix 7 

  Bergeend Tadorna tadorna 12   Steenpatrijs Alectoris graeca 9 

  Amerikaanse smient Anas americana 9   Rode patrijs Alectoris rufa 9 

 
 Amerikaanse 
wintertaling 

Anas carolinensis 7   Halsbandfrankolijn Francolinus francolinus 9 

 
 Amerikaanse zwarte 
eend 

Anas rubripes 12   Europese kwartel Coturnix coturnix 4,5

  Baikaltaling Anas formosa 8  

  Blauwvleugeltaling Anas discors 8 
 

Vakje Duiven (Columbiformes) ø ring

  Krakeend Anas strepera 10   Holenduif Columba oenas 7 

  Pijlstaart Anas acuta 10   Houtduif Columba palumbus 8 

  Sikkeleend Anas falcata 10   Rotsduif Columba livia 7 

  Slobeend Anas clypeata 9   Turkse tortel Streptopelia decaocto 6 

  Smient Ana penelope 9   Senegaltortel Streptopelia senegalensis 5,4
 

Ter informatie: Eidereend, Koningseider, Stellers eidereend, Harlekijneend, IJseend, Zwarte zee-eend, Brilzee-eend, Grote 
zee-eend, Buffelkopeend, IJslandse brilduiker, Brilduiker, Kuifzaagbek, Nonnetje, Middelste zaagbek, Grote zaagbek, 
Witkopeend, Alpensneeuwhoen, Moerassneeuwhoen, Schots sneeuwhoen, Auerhoen, Hazelhoen, Korhoen, Trocazduif, Boll’s 
duif, Laurierduif, Oosterse tortel en Zomertortel zijn Europese soorten die eveneens mogen gehouden worden mits ze een 
wettelijk erkende voetring dragen, maar op de tentoonstellingen van de Landsbond mogen ze niet gekeurd worden. 
 
 
 
 
 

*1:  Tule kolgans – 18 mm 
 
 
 


