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Uw ringvergunning, wat mag wel en wat mag niet

Gerrit Speek & Arie+J. van Noordwijk

In gewoon Nederlands betekent

het:

dat u de vogelsoorten die in uw

ringvergunning staan mag pro-

beren te vangen en daadwer-

kelijk mag vangen (dat zijn

twee verschillende zaken in de

vogelwet);

u mag ze alleen maar vangen

om die vogels een Vogeltrek-

station-ring om te leggen (en zo

spoedig mogelijk los te laten,

zie de voorwaarden in de ring-

vergunning);
een ander merkteken (hals-

band, gekleurde pootring,

veerstempel etc.) aanleggen

mag alleen als dat exact in uw

ringvergunning staat;

dat u de vogels alleen maar mag

vangen met behulp van de in

de vergunning omschreven

vangmiddelen.

Naast datgene wat expliciet ver-

meld is in uw ringvergunning

"vraagt" het Vogeltrekstation van u

de vangsten zodanig te determine-

ren dat de (onder)soort exact be-

kend is en, voor zover mogelijk,
ook de leeftijd en de sexe van de

vogels vast te stellen. Hulpmidde-
len daarvoor zijn o.a. de

determinatiegidsen waarin per

vogelsoort melding wordt gemaakt
van kenmerken als grootte, kleur en

vorm. De grootte van bepaalde
lichaamsmaten (het nemen van

biometrische maten als lengte, ge-

wicht, rui, vetgraat etc.) kan een

Tijden veranderen, nieuwe metho-

des worden ontdekt en in gebruik

genomen en daarom is het goed

nog eens expliciet te formuleren

waartoe uw ringvergunning wel en

geen toestemming geeft.

Als u uw ringvergunning nauwkeu-

rig bekijkt dan ziet u o.a. dat u

wordt “gemachtigd tot het verrich-

ten van de volgende handelingen:
het (pogen) te vangen van be-

schermde vogels ten einde deze te

voorzien van een door het Vogel-
trekstation uitgegeven ring of enig

ander, metname in deze vergunning

genoemd, door haar toegelaten
merkteken”. “Daarbij gebruik te ma-

ken van de in de vergunning ge-

noemde vangmiddelen”.



Op Het Vinkentouw, nr. 93 maart 2007

7

grote rol spelen in het vaststellen van

soort, leeftijd en geslacht en is dus

een belangrijk hulpmiddel voor de

ringer. Bovendien kunnen derge-

lijke biometrische maten ons waar-

devolle informatie geven over o.a.

conditie.

Het is ondoenlijk om allemaal aan

te geven waar uw ringvergunning

geen dekking voor geeft, in ieder

geval niet voor middelen die een

duidelijk groter blijvend effect en

ongerief veroorzaken voor de vo-

gel dan de gebruikelijke ringen.
Voorbeelden van niet toegestane
middelen zijn radio- en sateliet-

zenders en het aftappen van bloed

en het afknippen van veren.

Wilt u middelen gebruiken waar uw

ringvergunning geen dekking voor

geeft, dan moet u zich wenden tot

het Vogeltrekstation zodat we kun-

nen beoordelen of de door u ge-

wenste merktekens of determina-

tiemethoden in uw ringvergunning

zijn onder te brengen of dat we u

moeten doorsturen naar het Minis-

terie van LNV of naar een Dier Ex-

periment Commissie van een

onderzoeksinstelling.

Cerrit Speek & Arie J. van Noord-

wijk

Vogeltrekstation


