Gedragscode vogels ringen
1. Het welzijn van gevangen vogels staat altijd voorop
1.1.
Haal de gevangen vogels binnen een redelijke, zo kort mogelijke termijn uit het
vangmiddel.
1.2.
Controleer het vangmiddel regelmatig. Houd een bal-chatri onder directe controle.
Controleer mistnetten in de voorgeschreven frequentie. Laat nooit een actief vangmiddel
onbeheerd in een voor publiek vrij toegankelijk terrein achter.
1.3.
Gebruik altijd een deugdelijk en hygiënisch verantwoord tijdelijk bewaarmiddel voor
de gevangen vogels voor transport en tijdelijke opslag.
1.4.
Ring de vogels met de juiste ringmaat en met een deugdelijke ringtang, en zorg dat
de ring goed gesloten zit, en met de bovenkant boven.
1.5.
Werk de biometrische handelingen en het ringen systematisch af, zodat de gevangen
vogels binnen een redelijke, zo kort mogelijke termijn in vrijheid kunnen worden gesteld.
1.6.
Beperk het aantal bezoeken aan nesten en nestkasten tot een minimum. Zorg voor
zover mogelijk dat het bezoek aan nesten/nestkasten geen predatie in de hand werkt.
1.7.
Ring nestjongen alleen op de juiste leeftijd zodat risico’s op ringverlies of het
vroegtijdig verlaten van het nest voorkomen worden.
1.8.
Ring niet bij weersomstandigheden die een risico kunnen vormen voor de gevangen
vogels.
1.9.
Zorg waar nodig voor voldoende vaardige assistentie om het ringwerk met passende
snelheid uit te kunnen voeren.
1.10. Zet niet te veel netten op en vang niet meer vogels dan de hoeveelheid die u binnen
redelijke termijn kunt verwerken.
1.11
Indien u gebruik mag maken van lokvogels dient u zich bewust te zijn van uw
zorgplicht ten aanzien van deze vogels, zorgt u voor deugdelijke huisvesting, en houdt u de
vogels bij voorkeur niet langer in uw bezit dan één dag.
2. Houd u aan de bepalingen in uw ringmachtiging en de geldende wetten en regelgeving
2.1.
Vang en ring alleen die soorten of soortgroepen die in uw ringmachtiging
omschreven staan, behoudens incidentele bijvangsten met inachtneming van punt 4.8.
2.2.
Vang en ring alleen vogels op de locaties die in uw ringmachtiging omschreven staan
en binnen de projecten waarbij u bent aangesloten.
2.3.
Gebruik alleen vang- en lokmiddelen die in uw ringmachtiging omschreven staan.
Gebruik nooit illegaal verkregen verboden vangmiddelen.
2.4.
Wees terughoudend met het gebruik van lokgeluid. Gebruik geen lokgeluid voor het
aantrekken van nachttrekvogels met als doel die overdag met mistneten te vangen eerder
dan één uur voor zonsopkomst.
2.5.
Vraag altijd toestemming van de terreineigenaar en betrek deze zo mogelijk bij het
ringwerk.
2.6.
Gebruik alleen kleurringen in aanvulling op de standaard metalen ring van
Vogeltrekstation na het verkrijgen van toestemming van Vogeltrekstation en van de
soortcoördinator van cr-birding.org.
2.7.
Zorg ervoor dat bij het gebruik van kleurringen terugkoppeling naar de melders snel
en vlekkeloos verloopt, en zorg dat aflezingen van gekleurringde vogels worden toegevoegd
aan de database van Vogeltrekstation.
3. Wees respectvol jegens uw collega’s, de natuur en de maatschappij
3.1.
Heb respect voor de natuur op en rond de ringplek. Grijp niet onnodig in, laat geen
afval achter. Voer alleen beheer uit dat noodzakelijk is voor het ringwerk, en met
toestemming van de terreineigenaar.

3.2.
Maak goede afspraken met collega-ringers in uw regio en werk zoveel mogelijk
samen. Sluit u aan bij regionale ringgroepen om samenwerking en taakverdeling optimaal te
kunnen vormgeven.
3.3.
Respecteer de grenzen van het werkgebied van collega-ringers en ring geen vogels
in het werkgebied van anderen zonder daarover van tevoren duidelijke afspraken te maken.
3.4.
Onderhoud goede contacten met andere ringers, beconcurreer andere ringers niet
en laat u tegenover derden niet negatief uit over andere ringers.
3.5.
Vervang nooit een metalen ring van collega-ringer tenzij deze zodanig gesleten is dat
deze een gevaar vormt voor de vogel, onleesbaar dreigt te worden of wanneer een
verkeerde ringmaat of ringtype is gebruikt.
3.6.
Hanteer bij het beoordelen van elkaars werk tijdens certificering of examinering
voorgeschreven en professionele standaarden en betrek bij het oordeel geen persoonlijke
overwegingen.
3.7.
Zorg dat u met uw ringwerk geen omwonenden stoort, zorg voor een goede
verstandhouding met omwonenden en informeer deze zoveel mogelijk over uw ringwerk.
3.8.
Wees terughoudend met het tonen van vangmiddelen en vangtechnieken aan het
publiek ter voorkoming van illegaal handelen door derden.
3.9
Gebruik bij voorkeur RVS ringen bij langlevende soorten en bij watervogels.
4. Wees deskundig in uw werk en handelen
4.1.
Gebruik uw opleiding tot ringer om alle leerdoelen volledig onder de knie te krijgen en
zo veel mogelijk te leren van uw mentor en opleiders.
4.2.
Houd uw deskundigheid en vakbekwaamheid op peil door – naast de verplichte
certificeringen – regelmatig bijscholings- en studiedagen bij te wonen en door collega-ringers
te bezoeken om van elkaar te leren.
4.3.
Sta open voor opmerkingen en kritiek van andere ringers. Ga kritiek door collegaringers niet uit de weg, maar zoek zo nodig actief discussie om de eigen inzichten én die van
collega’s te verdiepen.
4.4.
Maak zoveel mogelijk gebruik van relevante en moderne literatuur bij uw ringwerk en
om uw kennis verder te verdiepen.
4.5.
Ring alleen vogels ten behoeve van een door Vogeltrekstation goedgekeurd project
met duidelijke wetenschappelijke basis, of teneinde nieuwe methoden of hypothesen te
testen met als doel een dergelijk project te formuleren.
4.6.
Wees geen ‘veelringer’; vraag u bij elke geringde vogel af wat het doel is van uw
ringwerk. Als ringer hanteert u het motto ‘kwaliteit gaat voor kwantiteit’.
4.7.
Wees geen ‘ringenknijper’; verzamel van alle geringde vogels zoveel mogelijk
biometrische en andere informatie zodat uw ringwerk een meerwaarde krijgt, echter met
inachtneming van punt 1.5.
4.8.
Beperk bijvangsten tot een minimum en maak van bijvangsten nooit een hoofddoel.
4.9.
Neem de voorgeschreven biometrische maten op de daarvoor voorgeschreven wijze
en met deugdelijke en goed geijkte meetapparatuur.
4.10. Zorg voor een heldere administratie van de verzamelde gegevens en voer deze zo
snel mogelijk in de Griel-database.
4.11
Neem hygiënische maatregelen, voor zover deze beschikbaar en uitvoerbaar zijn in
een veldsituatie, teneinde uzelf en de gevangen vogels zo min mogelijk bloot te stellen aan
de risico’s op besmetting met ziektes.
5. Wees een ambassadeur
5.1.
Deel, waar mogelijk, wat u doet met geïnteresseerden en bezoekers op uw
ringlocatie. Wees daarbij deskundig, open en eerlijk, maar houd de regie over uw ringwerk.

5.2.
Laat niet meer bezoekers toe tijdens uw ringactiviteiten dan u kunt overzien zonder
het werk en het welzijn van de gevangen vogels in gevaar te brengen.
5.3.
Wees terughoudend met het delen van foto’s en films van uw ringwerk via internet en
wees u altijd bewust van de mogelijke negatieve gevoelens die bepaalde beelden bij
anderen (niet-ringers) kunnen oproepen. Wijs ook bezoekers hierop en maak afspraken over
door hen op uw ringlocatie gemaakte foto’s of films.
5.4.
Deel uw bevindingen met collega-ringers en het algemene publiek, bijvoorbeeld door
het schrijven van publicaties of het geven van lezingen.
Handelen in strijd met deze gedragscode kan leiden tot een klachtenprocedure en kan
uiteindelijk disciplinaire maatregelen zoals het ontnemen van uw aspirant-ringersverklaring of
ringmachtiging tot gevolg hebben.
Additioneel artikel dat enkel van toepassing is op vrijwilligers
6. Wees u bewust van uw vrijwilligersstatus
6.1
U erkent dat meewerken aan het wetenschappelijk ringonderzoek geheel op
vrijwillige basis geschiedt.
6.2
U ontvangt geen loon; en – buiten een vergoeding voor materialen, welke slechts in
bepaalde (vooraf overeengekomen) gevallen wordt toegekend – geen (onkosten)
vergoeding.
6.3
Het is uitdrukkelijk niet uw verwachting of bedoeling om een arbeidsovereenkomst of
overeenkomst van opdracht met Vogeltrekstation aan te gaan.
6.4
Voor zover redelijkerwijs kan worden verwacht, informeert Vogelrekstation u over
eventuele actuele (gezondheids)risico’s van het ringwerk. Uw besluit om al dan niet aan het
ringwerk deel te nemen, zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.
6.5
Desgewenst kunt u bij uw gemeente controleren of er een collectieve verzekering
voor vrijwilligers is afgesloten.
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