Gedragsprotocol CES
Vooraf
Lees als CES-ringer of aspirant-ringer altijd eerst de Handleiding Constant Effort Site goed door en houd je als
ringer aan de regels en richtlijnen die daarin zijn opgenomen. Het CES-project wordt georganiseerd door Sovon en
het Vogeltrekstation in Wageningen.
Het vangen en ringen van vogels is gebonden aan voorschriften en regels
Vogels mogen uitsluitend worden gevangen en geringd door mensen die in het bezit zijn van een geldige
ringmachtiging van het Vogeltrekstation. Het Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en demografie) is een
samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging en regelt de dagelijkse gang van zaken rond het
vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming. Door vogels te vangen en
te ringen wordt informatie verkregen over (veranderende) trek, reproductie en overleving van Nederlandse
vogels. In de ringmachtiging staat precies beschreven welke vogelsoorten waar en in welk kader gevangen mogen
worden. Bovendien worden de vangmiddelen die de ringer mag gebruiken vermeld. De ringmachtigingen worden
afgegeven onder raamvergunning 951 die door het toenmalige Ministerie van LNV op 1 maart 1995 is afgegeven
aan het NIOO-KNAW. Ringers moeten zich houden aan de Wet natuurbescherming. Meer informatie hierover:
www.vogeltrekstation.nl/ringers
Meedoen aan de CES kan alleen bij een geldige ringmachtiging. Daarnaast dient de ringer zelf zorg te dragen voor
een schriftelijke vergunning van de terreineigenaar. Houd je als ringer altijd aan de in de vergunning verstrekte
richtlijnen en zorg dat je (een kopie) van zowel de ringmachtiging als de terreinvergunning bij je draagt tijdens het
veldwerk.
Uitvoering
Het welzijn van de vogels is bij het vangen en ringen van vogels van het grootste belang. Ringers dienen precies te
weten hoe de vangmiddelen gebruikt moeten worden en welke gedragsregels daarbij gelden. Voor het CES zijn
dit de belangrijkste:
•

•

•

•
•

In verband met de kwetsbaarheid van vogels in het broedseizoen dienen de mistnetten zeer regelmatig
gecontroleerd te worden. Als stelregel geldt dat ieder net steeds binnen de 45 minuten wordt bezocht.
Vogels dienen ieder apart in een katoenen vogelzakje te worden bewaard. In een vogelzakje blijven de
vogels rustig en koelen niet af.
Om stress tot een minimum te beperken, dienen de gevangen vogels zo spoedig mogelijk weer in vrijheid
te worden gesteld. Als vuistregel wordt gehanteerd dat zangvogels binnen de 30-60 minuten (afhankelijk
van de grootte) na de vangst weer dienen te worden losgelaten. Indien er zoveel vogels tegelijkertijd
worden gevangen, dat ze niet binnen een redelijke tijd verwerkt kunnen worden, dan dienen een aantal
vogels ‘ongeringd’ los’ gelaten te worden.
Vangen bij slecht weer brengt een verhoogt risico voor de vogels met zich mee. Regen kan een funeste
invloed hebben op een gevangen vogel, die door de ringer nog niet uit het net is gehaald. Probeer dit
risico te vermijden, door niet te vangen bij regen. Hetzelfde geldt bij zware mist, hagel, sneeuw, harde
(ijzige) wind of extreme warmte.
Vangen en ringen dienen een wetenschappelijk doel en ringers hebben de plicht de bedoelingen van hun
activiteiten uit te leggen aan geïnteresseerd publiek.
Indien een vogel komt te overlijden vangwege ringactiviteiten, dan worden deze geregistreerd bij het
Vogeltrekstation. Overleden vogels worden vaak door het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre)
onderzocht op vogelziektes zoals het Usutuvirus of de parasitaire ziekte Trichomonose (het Geel).

