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VOORWOORD

ln 1999 heeft de Directie Natuurbeheer van het M in isterie van LNV aan A lterra, 
W ageningen, de opdracht verleend om een biotoopbeschrijv ing te geven van alle 
vogelsoorten die in  Nederland gebru ikt zijn voor de selectie en begrenzing van speciale 
beschermingszones onder de EU-Vogelrichtlijn. Op grond van een lite ra tuurs tud ie  heeft 
A lterra voor elke relevante soort een zorgvuldige fo rm u le ring  gegeven van de gebru ikte  
biotopen op het niveau van landschapstypen en fysisch-geografische reg io ’s. Deze zijn van 
g roo t belang bij de bepaling van de grenzen van de speciale beschermingszones.

Dr. H. Siepel

Hoofd afdeling Ecologie en M ilieu
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1 INLEIDING

l . l  Kader van het onderzoek

Uit de zienswijzes, ingediend naar aanleiding van de tervisie legging van de concept
besluiten voor de aanw ijzing van speciale beschermingszones onder de V ogelrichtlijn  
(voorjaar 1999) is gebeleken dat de systematiek van selectie en begrenzing van de 
gebieden nadere toe lich ting  behoeft. Het M inisterie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij heeft de gehanteerde systematiek overgenomen u it de inventarisatie zoals 
gepubliceerd in Belangrijke Vogelgebieden in Nederland (Van den Tempel & Osieck 1994, 
verder aangeduid als IBA94). In potentië le speciale beschermingszones onder de 
V ogelrich tlijn  is het voorkom en van vogelsoorten echter vaak n ie t op het niveau van 
percelen o f kadastrale eenheden bekend. Verder doet zich voora l bij de schaarse soorten 
vaak de situa tie  voor dat het geschikte b io toop re la tie f g roo t is, te rw ijl het actuele 
voorkom en van de soort beperkt b lijf t  to t een deel daarvan. Het zou in  dergelijke gevallen 
onju ist zijn om slechts het werke lijke deel waar de soort voo rkom t aan te w ijzen. De 
om ringende op dat m om ent n iet gebruikte delen maken im m ers in tegraa l deel u it van het 
potentië le  leefgebied van de betreffende soort. Een bepaald ind iv idu  o f broedpaar bezet 
ook n ie t noodzakelijkerw ijs ieder jaar exact hetzelfde perceel. Het is daarom 
gerechtvaardigd om de aanw ijzing van terreinen te baseren op het voorkom en van 
vogelsoorten op een hoger schaalniveau, en bij de begrenzing u it te  gaan van 
biotoopeenheden, aansluitend bij het vastgestelde voorkom en van de soorten. Het is 
daarbij van belang, dat de op biotopen gebaseerde gebiedsbegrenzing eenduidig en goed 
bearguenteerd is. Daarvoor is in  d it rapport voor elke begrenzingssoort (zie bijlage 1) een 
zorgvuld ige beschrijving gegeven van de biotoopeisen op het niveau van landschapstypen 
en fysisch-geografische reg io ’s.

1.2 Biotooprichtlijnen

Voor elke besproken soort zijn de meest gebruikte b iotopen geïdentificeerd. W anneer een 
soort slechts bij u itzondering in  een b io toop  is waargenomen, is d it n ie t opgevoerd ais 
b io toop  voor deze soort. Voor enkele soorten waarbij er sprake is van een recente 
verschuiving van b io topen o f van een recente ingebruiknam e van nieuwe biotopen (zoals 
de trend bij enkele m eeuwen- en sternensoorten om op daken van gebouwen te broeden) 
is w e l het recent bezette b io toop  opgenomen. Voor enkele soorten waarvan het aantal 
gebru ikte  b io topen in  de laatste jaren sterk is achteruitgegaan (b ijvoorbee ld de Grauwe 
Kiekendief), zijn ook de in  het verleden veel gebruikte b iotopen opgenom en.

Voor het hu id ige rapport is uitgegaan van de volgende biotopen:

Grasland Hiermee w o rd t bedoeld agrarisch grasland.

Akkerland  H ieronder vallen alle vorm en van akkerbouw. Indien een vogelsoort specifieke 
eisen ste lt aan akkerland w o rd t d it in de tekst vermeld.

Loofbos Onder d it b io toop  vallen dichte o f open loofbossen, alsmede kapvlaktes en 
vlaktes ontstaan na brand o f storm , en jonge aanplant. Lanen en stadsparken met veel 
loo fbom en vallen echter onder stedelijk gebied.

Naaldbos Onder naaldbossen w orden verstaan dichte o f open naaldbossen, kapvlaktes 
en vlaktes ontstaan na brand o f storm , alsmede jonge aanplant. Stadsparken met veel 
naaldbom en vallen echter onder stedelijk gebied.

Stuifzand  M et stuifzand w orden uits lu itend de binnenlandse zandverstuivingen en 
onbegro ide delen van de duinen bedoeld.
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Droge heide H ieronder vallen alle landschapstypen waarin heidesoorten domineren, 
behalve natte heide. Eventuele verspreide opslag van bomen en struiken in  heideterreinen 
va lt binnen d it b io toop , maar vennen gelegen in  heidegebieden zijn beschouwd ais zoete 
wateren.

Hoogveen Naast echte hoogveengebieden waar veenmos dom ineert, om vat d it b iotoop 
ook de natte heidegebieden.

Moeras M et moerasgebieden worden zowel uitgestrekte rie tvelden ais broekbossen 
bedoeld, echter n ie t natte, ruige graslanden en hoogveengebieden. W anneer een soort 
slechts gebru ik maakt van open w ater in  moerasgebieden (b ijvoorbee ld enkele 
eendensoorten), is in het huidige rapport n iet moeras, maar zoet w a te r opgenomen ais 
kenmerkend biotoop.

Zoet w ater H ieronder vallen alle soorten van zoete wateren variërend van grote open 
wateren zoals het Usselmeer to t ondiepe vennen en sloten, alsmede (tijde lijke) plassen. 
W anneer een soort d irect boven o f direct grenzend aan zoet w ater zijn nest bouw t 
(b ijvoorbeeld de Ijsvogel), is d it in de biotoopbeschrijving eveneens opgenom en ais zoet 
water, tenzij het andere biotopen, zoals moeras, betreft. U iterwaarden en oeverzones in 
het voorm alige getijdengebied zijn echter n iet onder zoet w ater geschaard, maar vallen 
onder het b io toop  (ha lf)natuurlijk  grasland en ruigte.

Zout w ater M et zoute wateren worden bedoeld alte soorten zoute en brakke wateren, 
variërend van de Noordzee to t ondiepe kreken in kweldergebieden. Ook getijdengebieden 
zolang deze onder w ater staan en zoute afgesloten wateren behoren to t d it b iotoop. 
Oever- en kustzones direct grenzend aan zout water, zoals stranden en kwelders, en 
drooggevallen platen en modderbanken vallen echter niet onder d it b io toop .

Open zand in kustgebied  D it b io toop om vat stranden en perm anent droogstaande 
zandbanken. T ijde lijk  droogvallende zand- en modderplaten en open zand in 
duingebieden vallen echter n iet onder d it b iotoop.

Duin  Hiermee w orden u its lu itend de begroeide kustduinen bedoeld. Zowel de droge 
delen ais de natte duinvalle ien en slufters, inclusief de duinmeren.

Kwelder H ieronder vallen alle na tuurlijke  kwelders op kleibodems, die onder invloed 
staan van zout water. Ingepolderde kwelders en voorm alige kwelders in  afgesloten 
zeearmen vallen n ie t onder het b io toop ‘kwelder', maar zijn geschaard onder het biotoop 
'(ha lf)na tuu rlijk  grasland en ru ig te ’ .

Zand- en m odderbanken  Hiermee w orden uitslu itend tijd e lijk  droogvallende zand- en 
m odderbanken bedoeld.

(H a lf)na tuu rlijk  grasland en ru ig te  H ieronder vallen extensief beheerde, soortenrijke 
graslanden, begroeide oeverzones van rivieren, meren en plassen, alsmede voormalige 
platen en kwelders in  de afgesloten zeearmen, en recent opgespoten en braakliggende 
terre inen. Echter n iet rietzones van rivieren, meren en plassen.

Stedelijk gebied  H ieronder valt zowel het bebouwd gebied, ais ook bebouw ing in  het 
buitengebied, en alle overige b io topen wanneer die in  het stedelijk  gebied liggen 
(b ijvoorbee ld loofbos in  het stedelijk gebied). Ook hoofdwegen en spoorwegen vallen 
onder het stedelijk gebied.

Overig  A lle n iet genoemde biotopen. Vooral van belang zijn constructies buiten het 
stedelijk gebied (b ijvoorbeeld hoogspanningsmasten).
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1.3 Indeling in fysisch-geografische regio’s

Voor het huid ige rapport is Nederland onderverdeeld in  10 fysisch-geografische reg io ’s, 
met name het heuvelland, de hogere zandgronden, het riv ierengeb ied, het 
laagveengebied, het zeekleigebied, de duinen, de afgesloten zeearmen, het 
getijdengebied, de Noordzee en niet indeelbare delen (F iguur i) .  Voor enkele 
vogelsoorten, waarvan het aantal broedgebieden sterk is achteru itgegaan (bijvoorbeeld 
de Grauwe Kiekendief) zijn n iet alleen de huidige regio's vermeld, m aar tevens de reg io ’s 
waar de soort in  het verleden veel voorkwam .

m  heuvelland
hogere zandgronden 

rivierengebied 

OM l a a 9 v e e n 9 e b ie d  

Üjjgg zeekleigebied 

UK!! duinen

afgesloten zeearmen 

getijdengebied 

noordzee 

n iet indeelbaar

Figuur l .  Indeling in  fysisch-geografische reg io ’s
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2 BIOTOOPBESCHRIJVINGEN

Algemeen In d it hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de b io toopvoorkeur en de 
verspreiding van iedere relevante soort. De beschrijvingen vorm en een toe lich ting  op de 
soortspecifieke inde ling  in b iotopen en fysisch-geografische reg io ’s zoals die zijn 
weergegeven in  tabellen l  en 2 . Voor iedere soort is tussen haakjes opgenom en o f de 
beschrijving betrekking heeft op het b iotoop- en reg iogebru ik in  het broedseizoen, buiten 
het broedseizoen o f beide.

Aalscholver Phalacrocorax carbo (broedend, niet-broedend)
De in Nederland broedende ondersoort van de Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis 
broedt voora l in  bomen (vooral w ilgen, elzen en populie ren) en andere verticale 
landschapselementen zoals hoogspanningsmasten en boorp la tfo rm en in  de buurt van 
visrijke w ateren in  het binnenland en langs de kust, maar ook grondnesten komen voor. 
Vooral het IJsselmeergebied vo rm t een belangrijk broedgebied. Daarnaast zijn er 
belangrijke kolonies in  Zuid-Holland en Overijssel en verschillende kleinere kolonies 
verspreid over het land. Aalscholvers zijn viseters die vaak in  grote groepen en to t op 
grote afstand van de ko lon ie  (to t 60 km) foerageren. In het najaar zijn voora l het W adden- 
, het IJsselmeer- en Deltagebied van belang ais slaap- dan w e l foerageergebied. Tijdens de 
w in te r maakt de soort gebru ik van zeer uiteenlopende rustgebieden, zoals zandbanken, 
rotsen, platgeslagen rietvelden, bomen, palen, strekdammen en menselijke constructies 
zoals huizen, schepen, boeien en hoogspanningsmasten. Voora l in  het IJsselmeergebied, 
langs de grote riv ieren, in  het Deltagebied en in de Biesbosch verblijven 's w in ters grote 
aantallen (SOVON 1987, Van Eerden & Gregersen 1995, Van Eerden & M unsterdam  1995, 
Van Dijk et al. 1998).

Bergeend Tadorna tadorna  (niet-broedend)
De Bergeend concentreert zich na het broedseizoen voora l in  de kustzone (o.a. de 
Westerschelde, het Haringvlie t en de Waddenzee) en op de Steile Bank. In ju li v ind t er 
langs de Hollandse kust massale trek plaats naar de Duitse ru igebieden. Sinds het begin 
van de jaren negentig gebruiken grote groepen ook het Nederlandse W addengebied om 
te ruien, en daarnaast kom en kleinere ruiconcentraties voor in  de Westerschelde, het 
Haringvliet en het Lauwersmeer. Vanaf september nemen de aantallen voora l in  het 
W addengebied en iets la ter ook in  het Deltagebied (en voora l in strenge w inters) sterk 
toe. De enige andere plaatsen w aar incidenteel grote groepen Bergeenden overw interen 
is langs de Randmeren en in  de Oostvaardersplassen. De soort foerageert veelal op het 
drooggevallen wad op schelpdieren en kreeftachtigen en tijdens de rui ook op open w ater 
waar w o rd t gefoerageerd op w ieren en de daarop vastgehechte poliepen. Rustende 
Bergeenden gebruiken voornam elijk  open zandige gebieden, zoals stranden, wadplaten 
en opspuitte rre inen (Voous i960 , Platteeuw 1980, SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994, 
Swennen & M ulder 1995, Voslamber et al. 1997, Cramp 1998).

B lauwborst Luscinia svecica (broedend)
De B lauwborst is gebonden aan vochtige gebieden met p laatselijk dichte, stru ikenrijke 
vegetatie, zoals moerassen, vennen, rivieren, beken, kanalen en sloten, voorm alige 
getijdengebieden, natte  heidegebieden, hoogveengebieden, maar ook akkergebieden 
(koolzaad), braakliggende terre inen en spoorbanen. De grootste  aantallen broeden in 
Nederland in  verru igd rie tland m et opslag van w ilg  en/o f vlier. Een slikkige oever o f 
anderzijds kale bodem b iedt goede foerageerm ogelijkheden, te rw ijl p laatselijk dichte 
vegetatie dienst doet ais nestgelegenheid en ais zangpost. De laatste decennia heeft de 
soort zich sterk u itgebre id  en broedde vanaf de jaren tachtig  in  alle delen van Nederland 
(Schmidt 1970, SOVON 1987, Van Dobben & Jukema 1994, Hustings et al. 1995).

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus (broedend)
Tegenwoordig broedt de Blauwe Kiekendief voornam elijk  in  verru igde rietmoerassen en 
vochtige duinvalle ien op de W addeneilanden en in  m indere mate in  Zuidelijk Flevoland, 
te rw ijl in de eerste he lft van de eeuw vooral in  u itgestrekte moeras-, hoogveen-, en 
heidegebieden op de hogere zandgronden werd gebroed. De foerageergebieden strekken
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zich u it to t op enkele kilometers van het nest en om vatten voora l de omringende 
agrarische gebieden. Besloten gebieden in Oost-Nederland, stedelijke gebieden en open 
veenweidegebieden worden grotendeels gemeden (Schipper et al. 1975 , Schipper 1978, 
SOVON 1987, Bekhuis & Zijlstra 1991, Bijlsma 1993 )-

Bontbekplevier Charadrius h ia ticu la  (broedend, niet-broedend)
De Bontbekplevier broedt bij voorkeur op schaars begroeide plekken, zoals stranden, 
duinranden, laagtes bij zeedijken, strandweiden en oevers van meren, plassen en rivieren, 
maar ook op akker- en weiland, kunstm atige zandafzettingen en opspuitterre inen. Geheel 
kale vlaktes w orden gemeden. De foerageergebieden liggen vlak bij het nest en bestaan 
u it zand- en m odderbanken en oeverzones van rivieren en plassen. Het voedsel bestaat 
hoofdzakelijk  u it w orm en, weekdieren en kreeftachtigen. Vooral het Wadden- en 
Deltagebied zijn van belang voor broedende vogels en daarnaast komen kleinere 
aantallen voo r in  het Amsterdamse havengebied en de Flevopolders. Ook in het najaar en 
de w in te r is de verspreiding grotendeels beperkt to t de kustgebieden. Tijdens de trek 
(augustus/september) zijn grote aantallen aanwezig in het Delta- en W addengebied, en 
zijn kleinere aantallen aanwezig rond het IJsselmeer, in  de Flevopolders, langs het 
Noordzeekanaal en langs de rivieren. In de w in te r zijn de aantallen veel geringer en is 
vooral het Deltagebied van belang. De voorjaarstrek beperkt zich in  nog grotere mate dan 
de najaarstrek to t het Delta- en het W addengebied (Kooyman 1978, Teixeira 1979 , SOVON 
1987, Van D ijk et al. 1998).

Bonte S trandloper Calidris a lp ina  (niet-broedend)
De Bonte S trandloper heeft een voorkeur voor het zoute m ilieu, voora l getijdengebieden 
met vo ldoende aanbod aan ongewervelde dieren, en in veel m indere mate voor gebieden 
in het binnenland, zoals de randen van het IJsselmeer, slikkige oevers van rivieren en 
andere w ateren in Noord- en W est-Nederland. De soort w o rd t het gehele jaar door in 
Nederland gezien, maar de hoogste presentie w o rd t bereikt tijdens de trek (m aart/april en 
augustus/november). In het najaar doet voora l het W addengebied dienst ais rui- en 
doortrekgebied. Zowel het Delta- ais het W addengebied vormen belangrijke
overw interingsgebieden. In het voorjaar nemen de aantallen in  het Deltagebied weer af 
en nemen de aantallen in  het W addengebied sterk toe. De gezamenlijke rustplaatsen 
bevinden zich op stranden, zand- en modderbanken en kwelders (SOVON 1987, Van 
Roomen e t al. 1994 , Voslamber et al. 1997 ).

Boom leeuwerik Lullula arborea  (broedend)
De Boom leeuwerik broedt op droge, zandige bodems met een schaarse begroeiing en 
verspreide opslag van bomen o f struiken. De broedb io toop om vat schrale heidevelden, 
zandverstuivingen en schrale duinen, en ook kaalslagen en brandvlaktes. Het voorkomen 
beperkt zich dan ook voornam elijk  to t de zandgronden en de duinen.
Aantalsschom m elingen houden verband met het beschikbaar komen van nieuwe
broedgebieden door b ijvoorbeeld brand o f storm en waarschijn lijk  ook met de strengheid
van de w in te rs  in  de overw interingsgebieden in  het zuiden van Europa (Teixeira 1979, 
Bijlsma et al. 1985, 1988, Pätzold 1986, SOVON 1987).

Brandgans Branta leucopsis (niet-broedend)
Brandganzen afkom stig u it de Russische broedgebieden concentreren zich in  het najaar in 
het noordoosten van het land, voora l rond het Lauwersmeer en langs de Friese en 
Groningse kust, waar w o rd t gefoerageerd op grazige en beweide kwelders, zeekraal en 
cu ltuurgrasland. Kleinere concentraties bevinden zich in Zuidwest-Friesland en in het 
noorde lijk  Deltagebied, waar hoofdzakelijk  op intensief beheerde graslanden en op 
beweide grasgorzen en slikken w o rd t gefoerageerd. In januari heeft het zwaartepunt van 
de verspreid ing zich enigszins verlegd naar Zuidwest-Friesland, in  Flevoland en in  het 
noorde lijk  Deltagebied. In strenge w in ters worden de noorde lijke  pleisterplaatsen 
verlaten. Ook in  de w intergebieden foerageren Brandganzen voornam elijk  op grasland en 
p laatselijk ook op akkerland (w intergranen, stoppelvelden, groenbemesters, graszaad en 
spruitjes). Vanaf februari v ind t de te rug trek  plaats en in  maart bevinden zich de grootste 
aantallen op kwelders en graslanden langs de Fries-Groningse kust, in  de Dolllard en in 
Zuidwest-Friesland. De slaapplaatsen bestaan u it rustige, zoete o f zoute wateren, zand- of 
m odderbanken. Ze kunnen op enkele tien ta llen  kilom eters van de foerageergebieden
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liggen (Ebbinge e i al. 1987, SOVON 1987, M eininger & Van Swelm 1994 , Lensink 1996 , 
Koffijberg et al. 1997 , Ganter et al. 1999)

BriIduiker Bucephala clangula  (niet-broedend)
De Brilduiker ve rb lijft buiten de broedtijd  op zowel zoete ais zoute w ateren. Voora l in  het 
Delta- en IJsselmeergebied komen 's w inters grote concentraties voor. Daarnaast zijn het 
rivierengebied, de w estelijke Waddenzee en verschillende wateren in  W est- en Noord- 
Nederland van belang. In strenge w inters neemt het belang van het Deltagebied en de 
westelijke Waddenzee toe, te rw ijl de aantallen in  het rivierengebied laag blijven. De 
nachtelijke slaapplaatsen bestaan u it rustige, beschutte wateren. Het voedsel bestaat 
voornam elijk u it d ie rlijk  m ateriaal (o.a. schelpdieren, kreeftachtigen, insecten en kleine 
vis) dat al duikend to t op enkele meters diepte w o rd t gevangen (SOVON 1987, Van 
Roomen et al. 1994, Zom erdijk 1994, Van Eerden et al. 1997, Voslamber et al. 1997 , Cramp
1998)

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus (broedend)
De Bruine Kiekendief heeft een voorkeur voor rietvelden ais nestplaats. De soort broedt 
voornam elijk  in  rietmoerassen, oeverzones van meren, opspuitte rre inen en inpo lde ringen 
in de laaggelegen, natte gedeelten van Nederland en maakt w ein ig  gebru ik  van het 
rivierengebied, de zandgronden in  Drenthe, Brabant, Gelderland en Lim burg en 
uitgestrekte akkerlanden. Het foerageergebied omvat zowel rietmoerassen ais de 
om ringende agrarische gebieden (zowel akkerland ais grasland), maar ook ru igranden en 
jonge bosaanplant. Het foerageergebied strekt zich u it to t ongeveer 7 km van het nest 
(Schipper et al. 1975 , Schipper 1978, SOVON 1987, Bijlsma 1993).

Dodaars Tachybaptus ru fico llis  (broedend, niet-broedend)
De Dodaars broedt in  ondiepe o f d icht begroeide delen van zoetwatermoerassen, plassen, 
vennen, sloten, meren en in filtra tiegeb ieden in de duinen met voldoende ondergedoken 
vegetatie. De soort to le ree rt ook vegetatie boven w ater zolang d it het duiken niet 
belemmert. Ze schuwen de nabijheid van mensen n ie t en komen ook veel voor in 
recreatiegebieden en stadsgrachten. In de broedtijd  w orden grote open watervlakten 
gemeden, maar bu iten de broedtijd  kom t de soort ook veel voor op de gro tere  meren en 
in de estuaria, maar v rijw e l noo it op open zee. Vooral het Deltagebied en daarnaast het 
rivierengebied, Noord-Holland en Overijssel zijn belangrijk ais overw interingsgebied. Met 
u itzondering van de zeer droge zandgronden kom t de soort in geheel Nederland voor. In 
de w in te r w orden gro te  delen van Noordoost-Nederland en de oostelijke W addeneilanden 
verlaten. De soort lee ft voora l van insecten, weekdieren, kreeftachtigen en vis (Voous 
i960, SOVON 1987, Camphuysen & Leopold 1994, Van Roomen et al. 1994, Voslam ber et 
al. 1997 ).

Draaihals Jynx to rqu illa  (broedend)
De Draaihals heeft een voorkeur voor open loofbossen met grazige bodems en broedt 
daarnaast ook in  heidegebieden en in dennen- en lariksbossen. Vroeger broedde de soort 
voora l in boom gaarden, maar tegenw oord ig hebben randen van bossen de voorkeur. De 
nesten w orden gebouwd in  verlaten spechtenholen, boomholtes, nestkasten en in 
m indere mate in  houtw allen  o f muurtjes. De soort leeft voornam elijk  van m ieren en 
m ierenpoppen (Voous i960, Klaver 1964, Teixeira 1979 , SOVON 1987).

D rieteenstrandloper Calidris alba  (niet-broedend)
De D rieteenstrandloper heeft een voorkeur voor zandige biotopen in  het m ariene m ilieu, 
zoals stranden en zandplaten in  het getijdengebied, waar ze meestal worden 
aangetroffen langs de w a terlijn . De meer slikkige gedeelten van de kust worden 
gemeden. De soort w o rd t het gehele jaar door, maar voora l in septem ber/oktober in 
Nederland gezien. De waarnem ingen beperken zich grotendeels to t het W adden- en 
Deltagebied en de Noordzeekust. W aarnem ingen in  het binnenland zijn schaars (SOVON 
1987, Van Roomen e t al. 1994 , Voslamber et al. 1997 ).

Duinpieper Anthus campestris (broedend)
De Duinpieper is gebonden aan droge, zandige bodems met een schaarse begroeiing. In 
Nederland voora l schrale heidevelden, zandverstuivingen, grote kaalslagen en
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brandvlaktes op de hoge zandgronden, maar n iet in de kustduinen. Tegenwoordig is het 
broedgebied vrijw e l geheel beperkt to t de Veluwe (Teixeira 1979, SOVON 1987, Bijlsma 
1990, Van Dijk et al. 1998).

Dwergm eeuw Larus m inutus (niet-broedend)
De Dwergmeeuw prefereert buiten het broedseizoen zoete o f zoute wateren. Tijdens de 
voorjaarstrek verblijven vooral in  het M arkerm eer en het Lauwersmeer grote aantallen. 
Daarnaast verblijven veel kleinere aantallen in  de W estelijke Waddenzee en de 
Oostvaardersplassen. In de w in te r is het IJsselmeergebied verreweg het belangrijkste 
gebied. Ook in  de kustwateren en voora l in de Voordelta verblijven 's w inters grote 
aantallen. De soort leeft voornam elijk  van vis, insecten en andere ongewervelde dieren 
(SOVON 1987, Camphuysen & Leopold 1994 , Keiji & Leopold 1997, Cramp 1998 ).

Dwergstern Sterna alb ifrons  (broedend)
De Dwergstern broedt voornam elijk in  rustige, schaars begroeide en dynamische milieus, 
zoals zand, kiezel- o f schelpenbanken, eilandjes en opgespoten terre inen. Hoewel de soort 
in  Nederland tegenw oord ig u its lu itend in zoute m ilieus broedt, zijn Dwergsterns niet 
s trik t gebonden aan mariene m ilieus. De verspreiding van broedende Dwergsterns 
beperkt zich grotendeels to t het Deltagebied. Daarnaast kom t de soort to t broeden in het 
W addengebied en in het verleden ook in  het IJsselmeergebied. Het voedsel bestaat 
voornam elijk  u it vis en kreeftachtigen, die gevangen worden binnen een straal van 3 km 
van de kolonie. Ais rustgebieden w orden voora l vlakke zandige platen en stranden 
gebru ik t (Nadler 1976, Beijersbergen 1980, Den Boer et al. 1993 , Arts & M eininger 1995b, 
Hoekstein 1996, Koks 1996).

Eidereend Somateria mollissima (broedend, niet-broedend)
De Eidereend is zowel tijdens het broedseizoen ais in  de w in te r gebonden aan de 
kustzone en het zoute m ilieu. Het broedgebied beperkt zich grotendeels to t de 
W addeneilanden en de Fries-Groningse kust. De nesten bevinden zich op de grond, 
meestal verscholen in  graspollen o f onder struikgewas, in  de ruigere delen van kwelders, 
duinen en open bos. Direct na het u itkom en begeven ze zich m et hun jongen naar de 
W addenkust, w aarb ij grote crèches w orden gevorm d. Eind mei arriveren de eerste 
exemplaren in  de Waddenzee om te ruien. Vooral in  de w in te r verblijven grote aantallen 
in ons land. Ze concentreren zich ook dan voora l in de Waddenzee, waar ze met laag 
w a te r foerageren op schelpdieren en andere ongewervelde dieren. Tijdens hoog water 
verzamelen ze zich op gemeenschappelijke rustplaatsen, zoals stranden, kwelders, dijken 
en op open water. W anneer het voedsel in de Waddenzee n ie t toereikend is, w ijk t de 
soort u it naar andere gebieden, voora l de Noordzeekust benoorden van de 
W addeneilanden, de Hollandse kust en het Deltagebied (Swennen 1976, SOVON 1987, 
Camphuysen 1996).

Fuut Podiceps cristatus (niet-broedend)
Na het broedseizoen concentreren Futen zich op de grotere zoete o f zoute wateren om te 
ruien. Vooral het IJsselmeer en in  m indere mate het Deltagebied en de Waddenzee zijn 
belangrijke ruigebieden. Tijdens de ru i verliezen Futen hun vliegverm ogen w aardoor ze 
extra gevoelig zijn voor verstoring. Overdag en m idden in  de nacht rusten ze dichtb ij de 
oevers, te rw ijl ze in  de vroege m orgen en de namiddag op meer open w ater foerageren. 
Na de ru iperiode worden vooral het IJsselmeergebied, de grote rivieren en het 
Deltagebied gebruikt, te rw ijl de presentie op de hoge zandgronden laag is. Bij strenge 
vorst lig t het zw aartepunt van de verspreiding in  het Deltagebied, langs de rivieren en 
langs de Noordzeekust. Voor het broedseizoen verzamelen Futen zich in  grote groepen in 
de gro te  w ateren. Het voedsel van de Fuut bestaat hoofdzakelijk u it vis en aquatische 
insecten (Voous i960, Vlug 1983, SOVON 1987, Piersma 1988, Camphuysen & Leopold 
1994, Van Roomen et al. 1994, Voslamber et al. 1997 ).

Geoorde Fuut Podiceps n igrico llis  (broedend, niet-broedend)
De Geoorde Fuut broedt in kleine, ondiepe, productieve zoetwaterplassen met een 
w eelderig  begroeide, vlakke oever. In Nederland voora l vennen, duinm eren, vloeivelden 
en ondergelopen gebieden, voora l in  Noord-Brabant, Drenthe en het westen van het land. 
De soort nestelt vaak in de nabijhe id van Kokmeeuwen o f andere kolonievogels. In de
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broedtijd  bevinden de niet-broedende vogels zich voornam elijk  in  het westelijke 
W addengebied en op het Grevelingenmeer. In de herfst en w in te r w orden voora l zoute en 
brakke wateren gebruikt. In de nazomer en de herfst worden de westelijke Waddenzee, 
de Grevelingen en het Veerse Meer gebruikt, te rw ijl ze op de Noordzee zelden worden 
waargenom en. De Grevelingen vo rm t tevens een belangrijk ruigebied. Het voedsel bestaat 
hoofdzakelijk u it insecten, weekdieren en kreeftachtigen (Voous i960, Prinzinger 1979 , 
SOVON 1987, Ouweneel 1989, Camphuysen & Leopold 1994, Cramp 1998).

Goudplevier Pluvialis apricaria  (niet-broedend)
De G oudplevier prefereert open grasland op zeeklei- o f veenbodems en daarnaast 
akkerland. Gesloten graslanden w orden grotendeels gemeden. Zowel in  het voor- ais in 
het najaar is de presentie het hoogst in  de lage gedeelten van Noord- en West-Nederland, 
in  de IJsseldelta en langs de grote rivieren. Na langdurige regenval zijn ze ook w el op 
akkerland te  vinden. Op de hogere zandgronden en in  de Flevopolders is de soort schaars. 
In de w interm aanden is de verspreiding grotendeels gelijk  aan die in  het voor- en najaar, 
maar dan lig t het zw aartepunt w at meer in het westen van het land. In strenge w inters 
w o rd t Nederland grotendeels verlaten. Ais slaap- en rustplaats worden zow el de 
foerageergebieden ais drooggevallen zand- en modderbanken in  het getijdengebied 
gebruikt. In het najaar w orden de bovengenoemde gebieden tevens gebru ikt ais ruiplaats 
(Jukema 1982, SOVON 1987, Van der Hut 1992a, Van Roomen et al. 1994, Voslamber et al.
1997 ).

Grauwe Gans Anser anser (niet-broedend)
De Grauwe gans is in  Nederland zowel broedvogel als w intergast. Aan het eind van het 
voorjaar verzamelen zich grote ruiconcentraties in  de Oostvaardersplassen in Zuidelijk 
Flevoland. Tijdens de rui w o rd t voora l gefoerageerd op riet, te rw ijl vlak ervoor en vlak 
erna ook veel op gras w o rd t gefoerageerd. Daarnaast kunnen op verschillende plaatsen in 
Nederland ru iconcentraties w orden aangetroffen, vooral in  de Gelderse Poort, op de 
Ventjagersplaten en op de Maasplassen. De eerste trekkers concentreren zich in  augustus 
voora l in  de grootschalige landbouwgebieden, zoals het Lauwersmeer en de Flevopolders, 
waar voora l op stoppelvelden w o rd t gefoerageerd. De grootste  aantallen w orden in 
oktober-novem ber gezien, met belangrijke concentraties in  het Lauwersmeer, Zuidwest- 
Friesland, de IJsseldelta, Zuidelijk Flevoland en het noordelijke Deltagebied, waar 
voornam elijk  op stoppelvelden en oogstresten van suikerbieten w o rd t gefoerageerd. In 
novem ber v ind t massale wegtrek plaats, maar langs de Westerschelde blijven grote 
aantallen overw interen . Hier w o rd t voornam elijk  gefoerageerd op ondergrondse knollen 
o f w orte lde len  van zeebies, zeeaster, rie t o f lisdodde, maar ook w e l op grasland en 
kwelders. De slaapplaatsen bevinden zich to t op enkele tien ta llen  kilom eters van de 
foerageergebieden, op zoet o f zout water, zand- en m odderbanken (Ebbinge et al. 1987, 
SOVON 1987, Loonen et al. 1991, M ein inger et al. 1995, Koffijberg et al. 1997, Nilsson et al. 
1999b)

Grauwe Kiekendief Circus pygargus (broedend)
In de eerste he lft van de tw in tigs te  eeuw broedde de Grauwe Kiekendief in  grote delen 
van Nederland in u iteenlopende b io topen ais vochtige duinen, moerassen, hoogveen en 
heidevelden, en ook in  gebieden m et antropogene invloeden, met name braakliggende 
ingepo lderde gebieden, graanculturen en jonge bosaanplant. Tegenwoordig is de Grauwe 
Kiekendief v rijw e l verdwenen u it Nederland en broedt nog in  kleine aantallen op 
Terschelling, in  Flevoland en in Zeeland. Daarnaast hebben in het begin van de jaren 
negentig enkele nieuwe vestigingen plaatsgevonden op braakgelegde akkers in 
Groningen. De foerageergebieden van de Grauwe Kiekendief bestaan voora l u it open 
terre inen, zoals akkerland en heide. Ze strekken zich u it to t meer dan 17 km van het nest 
(Schipper 1978, Zijlstra & Hustings 1992, Bijlsma 1993).

Grauwe K lauw ier Lanius co llu rio  (broedend)
De Grauwe K lauw ier prefereert zonnige, insectenrijke terreinen m et verspreide struiken of 
lage bomen, zoals hoogvenen, vochtige heidelandschappen, duinen, kaalslagen, 
kleinschalige agrarische gebieden m et veel houtwallen. De soort broedt ook langs randen 
van bosgebieden en langs (spoor)wegen. Het nest w o rd t bij voorkeur in  doornig 
struikgewas gebouwd. Het voorkom en in Nederland beperkt zich tegenw oord ig  vooral to t
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het hoogveengebied het Bargerveen. Daarnaast broeden kleinere aantallen op de overige 
delen van hogere zandgronden, in  de duinen en de begraasde ru igtes van de 
Oostvaardersplassen. Het voedsel van de Grauwe Klauwier bestaat hoofdzakelijk  u it 
insecten en daarnaast u it kleine gewervelde dieren, zoals hagedissen en muizen (Teixeira 
1979, Voous i960, SOVON 1987, Hustings & Bekhuis 1993, Kwak & Stronks 1993, Maréchal 
1993, Van Berkel 1993, Van Dijk et al. 1998, Cramp 1998).

G roenpootru ite r Tringa nebularia  (niet-broedend)
De G roenpootru ite r heeft een voorkeur voor de kustgebieden. In de periode ju li- 
september concentreren zich grote aantallen in het Delta- en W addengebied en in 
m indere mate in de natte duinvalle ien. Ook in  het binnenland w o rd t de soort regelmatig 
aangetroffen, maar in  veel kleinere aantallen. Hier w ord t de soort voora l aangetroffen 
langs de oevers van de grote rivieren, sloten, vennen en opspuitterre inen. 
G roenpootru iters foerageren voornam elijk  wadend in ondiepe w ateren, zoals poelen, 
geulen, en plasjes en prielen in  het getijdengebied. In de getijdengebieden w ord t met 
hoog w ater gerust op stranden, zandplaten en kwelders, en ook w e l op graslanden en in 
de duinen. In het getijdengebied bestaat het voedsel u it grondels, garnalen, krabben en 
worm en. In de overige gebieden vorm en insecten een belangrijke voedselbron. Het 
W adden- en Deltagebied zijn tevens belangrijke ruigebieden voor de soort (Swennen 
1971, Boere 1977 , SOVON 1987).

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus (broedend)
De Grote Karekiet broedt in  moerassen en oeverzones van meren, plassen, kreken en 
oude riv ierstrangen met veel riet. Voora l van belang zijn het voorkom en van stevig, 
overjarig rie t voor de nestbouw en brede zones w aterrie t m et vo ldoende aanbod van 
grote insecten. De soort is in  de tweede he lft van de tw in tigs te  eeuw sterk in  aantal 
achteruitgegaan. Het zwaartepunt van het broedvoorkomen lig t tegenw oord ig  rond de 
Randmeren en in  het Utrechts-Hollands plassengebied (Teixeira 1979 , SOVON 1987, 
Graveland 1996).

Grote Stern Sterna sandvicensis (broedend)
De Grote Stern broedt v rijw e l u its lu itend op rustige, schaars begroeide eilandjes langs de 
kust, in  het W adden- en Deltagebied, alsmede op opgespoten terre inen langs de kust. De 
Grote Stern is ais viseter aangewezen op foerageergebieden op zee to t op een afstand van 
45  km van de kolonie, hoewel het merendeel foerageert b innen 25 km. Ais rustgebieden 
en voorverzamelplaatsen voor de trek maakt de Grote Stern gebru ik van strand- en 
wadvlakten, zandbanken en andere lage zandige gebieden langs de kust (Veen 1977, 
SOVON 1987, Brenninkm eijer & Stienen 1992, Arts & M eininger 1995b).

Grote Zaagbek Mergus merganser (niet-broedend)
De Grote Zaagbek is een viseter en w intergast, die is gebonden aan g ro te  zoete o f zoute 
wateren. Het IJsselmeer en het aangrenzende deel van de W addenzee zijn  verreweg de 
belangrijkste overw interingsgebieden. Daarnaast komt de soort ook voor in het 
riv ierengebied, het Deltagebied, de Biesbosch, op de Noordzee, en in  verschillende zoete 
wateren in  het binnenland. Vooral bij strenge vorst schuift het zw aartepunt van de 
verspreiding naar het zuiden op en neemt het belang van het riv ierengebied en het 
Deltagebied toe (SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994, Voslamber et al. 1997 , Boele et al.
1999 ).

Grote Zee-eend M elan itta  fusca  (niet-broedend)
De Grote Zee-eend is gebonden aan zout water, hoewel ze sporadisch op het IJsselmeer 
en op andere binnenwateren w orden gezien. Vooral tijdens de trek  (april/m ei en 
oktober/novem ber) maken ze gebru ik van de gehele Noordzeekust. In de w intermaanden 
verblijven kleine aantallen langs de Noordzeekust en in het W addengebied, en vooral 
langs de Noordzeekust benoorden de W addeneilanden en in de Voordelta . Evenals Zwarte 
Zee-eenden zijn Grote Zee-eenden afhanke lijk  van schelpdieren. De tw ee soorten worden 
dan ook vaak samen gezien (SOVON 1987, Camphuysen 1996, Voslam ber e t al. 1997).
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Grote Zilverreiger Egretta alba  (broedend, niet-broedend)
De Grote Z ilverreiger heeft een voorkeur voor u itgestrekte moerasgebieden m et ondiep 
water. De soort nestelt bij voorkeur in dichte rietvegetaties en in m indere mate in  struiken 
of bomen in  o f aan het water. De foerageergebieden bestaan u it natte graslanden en 
ondiepe, heldere meren, riv ieren en plassen, w aar voora l w o rd t gefoerageerd op vis en 
aquatische insecten. De foerageergebieden strekken zich u it to t 15 km van het nest. 
Hoewel Grote Z ilverreigers n iet s trik t zijn gebonden aan zoet water, w o rd t in  Nederland 
niet in zout w ater gefoerageerd. Het belangrijkste broedgebied is de Oostvaardersplassen, 
waar sinds het einde van de jaren zeventig regelm atig werd gebroed. Daarnaast zijn er 
broedgevallen vastgesteld in  de Oude Venen, het Naardermeer en de Nieuwkoopse 
Plassen. De uitgestrekte rietvelden, de plassen en poelen in  Oostvaardersplassen vormen 
ook tijdens de w in te r een belangrijk  gebied voor pleisterende Grote Zilverreigers. 
Daarnaast worden in  het Lauwersmeer, het rivierengebied, langs de Friese IJsselmeerkust 
en in allerlei andere w a te rrijke  gebieden in Nederland Grote Zilverreigers waargenomen 
(Voous i960, Van der Kooij & Voslamber 1997, Van Dijk et al. 1998, Cramp 1998 ).

G rutto Limosa lim osa  (n iet-broedend)
De Grutto heeft bu iten de broedtijd  een voorkeur voor vochtige gebieden, zoals 
zoetwaterslikken, vochtige  graslanden, uiterwaarden, hoogveen en natte heidegebieden, 
zandwinplassen, opspu itte rre inen, vloeivelden en kwelders. De ondersoort islandica heeft 
daarbij een voorkeur voor de slikkige, brakke gebieden langs de kust (voora l het 
Waddengebied), te rw ijl de ondersoort limosa de vochtige gebieden in  het binnenland 
prefereert. Voor en na de broedtijd  zijn de belangrijke slaap- en pleisterplaatsen gelegen 
in de lage delen van Nederland en in  m indere mate op de hogere zandgronden. In de 
w intermaanden ve rb lijft een beperkt aantal G ru tto ’s langs Westerschelde in  Zeeland. In 
Nederland foerageren G ru tto ’s buiten de broedtijd  hoofdzakelijk op graslanden en in 
getijdengebieden, op bodem dieren zoals insecten, larven en worm en. De slaapplaatsen 
worden gekenm erkt d o o r de aanwezigheid van ondiep water. Ze liggen soms op enkele 
tienta llen kilom eters ve rw ijderd  van de voedselgebieden (M ulder 1972, SOVON 1987, 
Gerritsen 1990, Zwarts 1993, Zom erdijk 81 Groen 1993 , Beintema et al. 1995 ).

Ijsvogel Alcedo a tth is  (broedend)
De Ijsvogel is een viseter, die gebonden is aan stilstaand o f langzaam strom end zoet 
water. De nesten w orden uitgegraven in  steile oevers van beken, kleine rivieren, kanalen, 
vaarten, grachten, vijvers, plassen en afgravingen. Van belang bij het zoeken naar voedsel 
zijn helder w ater en de aanwezigheid van uitk ijkposten, zoals overhangende takken of 
riet. Het foerageergebied kan zich uitstrekken to t op enkele kilom eters van het nest. De 
dichtheid is het hoogst in  het oosten en het zuiden van het land. De soort is zeer gevoelig 
voor strenge vorst. Na strenge w in ters is het voorkom en beperkt to t het zuiden van het 
land, maar de soort verspre id t zich na enkele zachte w inters weer over geheel Nederland 
(Probst 1982, SOVON 1987, Reichholf 1988, Den Boer 1992).

Kanoetstrandloper Calidris canutus (niet-broedend)
De Kanoetstrandloper is gebonden aan het mariene m ilieu. Tijdens de trek (rond mei en 
augustus) concentreren zich grote aantallen in het Wadden- en Deltagebied. In de overige 
gebieden is de soort schaars. In het getijdengebied w ord t tijdens laag w ater gefoerageerd 
op geschikte schelpdieren. Tijdens hoog w ater w o rd t gerust op kale zandige platen, 
stranden en kwelderranden. De slikkige gedeelten van de W addenzee langs de Fries- 
Groningse kust w orden n ie t gebru ik t ais foerageergebied. De soort gebru ik t het W adden
en Deltagebied tevens om  te ruien (SOVON 1987, Piersma et at. 1993 , Piersma 1994 ).

Kemphaan Philomachus pugnax  (broedend, niet-broedend)
De Kemphaan heeft ais broedvogel een voorkeur voor extensief beheerde, vochtige 
graslanden met ondiepe sloten en poelen. Tegenwoordig is het voorkom en grotendeels 
beperkt to t schrale graslanden in  het veenweidegebied, maar in  het verleden kwam de 
soort ook veel voor in  vochtige heidegebieden, natte duinvalle ien, vennen en moerassen. 
De gemeenschappelijke baltsplaatsen liggen aan de waterrand, meestal op een iets 
verhoogde plek. Kemphanen foerageren in de buurt van de nest- o f baltsplaats in  natte 
weilanden, langs o f in  sloten en op ondergelopen land. Gedurende de voor- en 
najaarstrek ve rb lijft de soort in groepen op pleister- en slaapplaatsen in  Noord-Nederland,



18 E.W.M. Stienen

het IJsselmeergebied, de Zaanstreek en het Deltagebied. Ais foerageergebied gebruiken ze 
dan ook drogere graslanden en zelfs akkers. De slaapplaatsen bestaan voornam elijk u it 
oeverzones van a llerle i plassen. Slechts kleine aantallen overw interen in  Nederland, vooral 
in Zeeuws-Vlaanderen (Brinkkemper 1979 , SOVON 1987, Beintema et al. 1995).

Kievit Vanellus vanellus (niet-broedend)
Buiten het broedseizoen bestaat de b io toop van de Kievit u it open terre inen met een niet 
al te hoge begroeiing; vooral grasland geniet de voorkeur. Meteen na de broedtijd 
verzamelen zich grote groepen in het oostelijk rivierengebied. W at later worden ook de 
graslanden (en ook w e l akkerlanden) elders in  ons land bezet en is de soort in West- en 
Noord Nederland algemeen. Het voedsel bestaat u it w orm en en insecten (SOVON 1987, 
Van der Hut 1992a).

Kleine M antelm eeuw  Larus fuscus (broedend)
Het broedgebied van de Kleine M antelmeeuw beperkt zich vrijw e l geheel to t de directe 
omgeving van de kust, voora l het Delta- en het W addengebied. De broedkolonies 
bevinden zich in  grazige en moerassige gedeelten van duinen en kwelders, maar ook in 
industriegebieden, op opspuitterre inen, (op eilandjes) in  afgesloten zeearmen, op 
sluiscomplexen en op daken van gebouwen. Het voedsel bestaat zowel u it mariene 
prooien (vooral vis) ais ook u it terrestrische prooien afkom stig u it landbouwgebieden 
(zowel akkerland ais grasland) en vuiln isbelten. De soort foerageert to t op zeer grote 
afstand van de kolonie, doorgaans binnen een straal van 135 km van de kolonie, maar 
afstanden to t 200 km zijn ook bekend (Noordhuis & Spaans 1992, Camphuysen 1995, 
Spaans 1998).

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus (niet-broedend)
De Kleine Rietgans is een w intergast, die van oktober to t ap ril in ons land verb lijft. De 
soort concentreert zich dan in  Zuidwest-Friesland. Ais slaapplaatsen w orden rustige open 
wateren gebru ikt, waarvan de Friese IJsselmeerkust, het Oudegaasterbrekken en het 
W itte - en Zwarte Brekken het belangrijkst zijn. De soort foerageert v rijw e l u itslu itend op 
grasland, en bij u itzondering op w intergranen o f in  getijdengebieden (Ebbinge et al. 1987, 
SOVON 1987, Koffijberg et al. 1997 , Madsen et al. 1999 ).

Kleine Z ilverreiger Egretta garzetta  (niet-broedend)
De Kleine Z ilverre iger heeft een voorkeur voor ondiepe meren, rivieren, plassen en 
poelen, o f zoute en brakke wateren, doorgaans m et w e in ig  begroeiing. Het voedsel van 
de Kleine Z ilverreiger bestaat voornam elijk u it vis, am fibieën en insecten, die al wadend 
door het ondiepe w ater worden gevangen. W aarnem ingen van deze soort zijn vooral 
afkom stig u it het Delta-, Wadden-, IJsselmeer- en rivierengebied (SOVON 1987, Cramp
1998).

Kleine Zwaan Cygnus colombianus  (niet-broedend)
De Kleine Zwaan heeft zich ontw ikke ld  van een voedselspecialist, die in de jaren v ijftig  
voora l foerageerde op fon te inkru id  langs de randen van het IJsselmeer en het 
Lauwersmeer, to t een cu ltuurvo lger met een brede dieetkeus. Ais tegenwoordig de 
fon te inkru idkno lle tjes  u itgepu t raken, schakelt de soort in  veel gevallen over op 
w in tergranen, suikerbieten o f aardappelen; vooral in het noordoosten van het land, in de 
Flevopolders, de W ieringerm eer, langs de Randmeren, in  het Deltagebied en op Texel. 
Daarnaast vorm en de graslanden in Noordwest-Overijssel, in  de veenweidegebieden, in 
Utrecht, Zuid-Holland, in  het rivierengebied en langs de Randmeren belangrijke 
foerageergebieden. In de loop van de w in te r w orden de graslandgebieden steeds 
belangrijker, om dat de oogstresten in de meeste akkerbouwgebieden worden 
ondergeploegd. Vanaf 1994 zijn de aantallen in  de randmeren enorm  toegenomen, 
hetgeen w aarschijn lijk  samenhangt m et het herstel van de kranswiervelden. Bij strenge 
vorst nemen de aantallen langs de Randmeren sterk af, te rw ijl de aantallen in het 
Deltagebied dan vaak toenem en. W anneer strenge vorst samenvalt met hoge 
waterstanden neem t het belang van het rivierengebied toe. De slaapplaatsen bestaan u it 
open zoete o f zoute wateren o f zand- en modderbanken die op enkele tienta llen 
kilom eters van het foerageergebied kunnen liggen (SOVON 1987, Dirksen et al. 1991,
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Noordhuis 1996, SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep 1995, 1996, 1997, Koffijberg et al. 
1997, Noordhuis et al. 1997).

Kluut Recurvirostra avosetta  (broedend, niet-broedend)
De Kluut nestelt op kale o f schaars begroeide, vaak buitendijkse terre inen, zoals kwelders, 
strandvlakten, zandplaten, afgesloten zeearmen, in lagen en kreken, opspuitte rre inen en 
ingepolderde gebieden. In de kuststreek w ord t ook binnendijks gebroed op akkers en 
graslanden. De foerageergebieden en slaapplaatsen bevinden zich in  de buurt van het 
nest en bestaan u it ondiepe wateren met een zachte s librijke bodem. Het 
broedvoorkom en is grotendeels beperkt to t het Wadden-, Delta- en IJsselmeergebied. 
Daarnaast zijn een aantal zoetwatergebieden in  het westen van het land en het 
rivierengebied van belang. Na de broedtijd concentreert de soort (zowel eigen 
broedvogels en hun jongen ais vogels van elders) zich in  de meest slibrijke delen van het 
W addengebied, het Deltagebied en de Oostvaardersplassen (T ja lling ii 1971, Kooyman 
1978, Engelmoer & Blom ert 1985, Ruitenbeek 1985, SOVON 1987).

Kolgans Anser a lb ifrons  (niet-broedend)
De Kolgans is een w intergast, die pas in november in  Nederland arriveert en dan 
voornam elijk in  Zuidwest-Friesland verblijft. M aximum  aantallen w orden in  januari 
waargenomen. Ook dan lig t het zwaartepunt in  Friesland, en daarnaast vorm en o.a. 
Noordwest-Overijssel, de IJssel, de Gelderse Poort en de Alblasserwaard belangrijke 
pleisterplaatsen. Het overgrote deel foerageert op grasland en daarnaast op akkerland 
(w intergraan, b ieten, aardappelen, koolzaad en stoppelvelden). In de kleigebieden in 
Zeeland en Flevoland neem t het belang van gras en w in tergranen in  de loop van het 
seizoen toe ten koste van oogstresten, die meestal snel w orden ondergeploegd. Ais 
slaapplaats w orden o fw e l de foerageergebieden, o f a llerle i wateren (zoet o f zout), en 
zand- en m odderbanken gebru ikt, die op enkele tien ta llen  kilom eters van de 
foerageergebieden kunnen liggen (SOVON 1987, Koffijberg et al. 1997 , M oo ij et al. 1999 ).

Korhoen Tetrao te trix  (broedend)
Het Korhoen is gebonden aan rustige heideterreinen (zonder intensieve begrazing), 
hoogveengebieden en extensief beheerde hooilanden m et verspreide opslag van jonge 
bomen. Deze gebieden w orden eveneens gebru ikt om te foerageren, maar de soort 
foerageert ook veel in  aanliggende bossen met kru id lagen van bosbes en vossebes en op 
aanliggende landbouw gronden (vooral ruige graslanden en braakliggende akkers) to t 
meer dan 1 km van het broedgebied. De soort maakt gebru ik van gemeenschappelijke 
baltsplaatsen, die zich bevinden in  open landschappen met een lage vegetatie. De nesten 
bevinden zich op de grond, bij voorkeur in  hogere kru idenrijke  vegetaties. Ais 
slaapplaatsen w orden  het gehele jaar door open gebieden m et hoge kru idenrijke 
vegetaties gebru ikt. Ais rust- en schuilplaats worden ook w e l n iet al te hoge bomen 
gebru ikt (vooral grove den). Zowel de hanen ais de hennen leven in groepen rondom  de 
balts- dan w e l broedplaatsen, waarbij elk groepsgebied enkele honderden ha bestrijkt. 
Tegenwoordig bevindt de enige levensvatbare popula tie zich op de Sallandse Heuvelrug 
(Voous i960, Eygenraam 1965, N ijland 1978, SOVON 1987, M in isterie  van LNV 1991, 
N iewold 1993).

Kraanvogel Crus grus (niet-broedend)
De meeste Kraanvogels w orden trekkend over Nederland en voora l in  het oostelijke 
gedeelte van het land waargenom en, voornam elijk in  m aart en in  oktober-novem ber. 
Regelmatig bezochte pleisterplaatsen zijn gelegen in  de heide- en hoogveengebieden in 
het oosten van het land en w orden gekenmerkt door een geringe mate van verstoring. 
Tegenwoordig is het aantal vaste pleisterplaatsen beperkt to t enkele gebieden in  Limburg 
en Noord-Brabant. In het verleden telde Nederland meer pleisterplaatsen, waaronder ook 
enkele gebieden boven de gro te  rivieren. Ook op extensief gebru ikte  akker- en graslanden 
werden toen regelm atig pleisterende Kraanvogels aangetroffen. De slaapplaatsen bestaan 
u it vennen en ondiepe plassen. Overdag foerageert de soort in  om ringende 
akkerbouwgebieden (Braaksma 1957 , Vergoossen 1982, Wessels 1983, SOVON 1987).
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Krakeend Anas strepera (niet-broedend)
De Krakeend kom t voor op allerlei zoete o f zoute wateren. In augustus bevinden de 
belangrijkste pleisterplaatsen zich in  Friesland, de Flevopolders, de Biesbosch, de 
in filtra tiegeb ieden in de duinen en langs de randen van het IJsselmeergebied. In de w in ter 
zijn voora l het IJsselmeergebied, de noordelijke Delta en het benedenrivierengebied van 
belang. Daarnaast worden allerlei wateren in  Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Friesland 
gebru ikt ais pleisterplaats. In de loop van de w in te r worden de noorde lijke  gebieden en in 
strenge w in te rs  ook het IJsselmeer- en rivierengebied grotendeels verlaten. Op de hogere 
zandgronden en in  het heuvelland van Zuid-Limburg is de soort schaars. Krakeenden zijn 
planteneters, die foerageren langs de oevers van de wateren (o.a. op w ieren op 
basaltblokken) waar ze verblijven (SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994, Voslamber et al.
1997 ).

Krom bekstrandloper Calidris fe rrug inea  (niet-broedend)
De Krom bekstrandloper heeft een voorkeur voor de slibrijke bodems in het mariene 
m ilieu. De soort maakt voora l gebruik van het getijdengebied en kwelders, en in veel 
m indere mate van binnenlandse gebieden, zoals vloeivelden, oevers van vennen en 
rivieren. De presentie is in  Nederland het hoogst tijdens de najaarstrek (juli-oktober). De 
soort heeft een voorkeur voor de slibrijke delen van het W adden- en Deltagebied, zoals 
het Balgzand, het Lauwersmeer, de wadzijde van de W addeneilanden, de Friese wadkust 
en de Westerschelde. Het voedsel bestaat voornam elijk u it weekdieren, worm en en 
kreeftachtigen, die met laag w ater op het wad en in de kwelders worden gevangen. 
Tijdens hoog w ater w o rd t vaak gezam enlijk met Bonte Strandlopers gerust op stranden en 
kwelders. Tijdens hun ve rb lijf in Nederland ruien ze hun lichaamsveren geheel of 
gedee lte lijk  (Boere 1977, Jukema 1979, Roselaar 1979, SOVON 1987, Cramp 1998).

Krooneend Netta ru ffina  (niet-broedend)
De Krooneend is een planteneter m et een voorkeur voor zoetwaterplassen met een rijke 
vegetatie van w aterp lanten (vooral kranswieren). In de jaren zestig en zeventig verbleven 
in  het najaar grote aantallen op het Zwarte Meer, Veluwem eer en Naardermeer. In de 
jaren daarna verbleven slechts kleine aantallen in  Nederland, maar aan het begin van de 
jaren negentig  namen de aantallen w eer toe. Vooral op de Gouwzee concentreren zich 
grote aantallen. De laatste jaren w o rd t ook het Veluwem eer veel gebruikt. Daarnaast 
komen elders in  Nederland kleinere aantallen voor, voora l in  het Utrechts-Hollands 
plassengebied, het IJsselmeergebied, het rivierengebied en het Lauwersmeer, en 
daarnaast in  a llerle i plassen op de hogere zandgronden. De aantallen in het najaar 
houden verband m et de aantallen en het broedsucces van in  Nederland broedende 
Krooneenden en tevens met de aanwezigheid van kranswieren (SOVON 1987, Ruiters et al. 
1994, Van der W inden et al. 1994, Zom erdijk 1994).

Ku ifdu iker Podiceps auritus  (niet-broedend)
De Ku ifdu iker heeft een voorkeur voor zoute o f brakke wateren, en w o rd t sporadisch in 
zoete w ateren in het binnenland gezien. Vooral de westelijke Waddenzee en het 
Deltagebied zijn van belang voor de soort. De Hollandse kust en de Noordzee worden in 
veel m indere mate gebru ikt. De soort foerageert voornam elijk  op vis en kreeftachtigen 
(SOVON 1987, Tuinm an 1992, Ouweneel 1993 , Camphuysen 8t Leopold 1994, Cramp 1998).

Kuifeend Aythya fu lig u la  (n iet-broedend)
De Kuifeend prefereert zoete, n iet al te diepe wateren. Zoute wateren worden gemeden, 
maar in  de brakke w ateren in  het Deltagebied kom t de soort w e l voor, m its er niet te veel 
golfslag is. De soort zoekt overwegend ‘s nachts naar voedsel, w aarb ij to t op enkele 
meters d iepte  w o rd t gefoerageerd op ongewervelde dieren (vooral driehoeksmosselen) 
en in m indere mate op p lantenm ateriaal. Van ju li to t septem ber bevinden zich vooral 
langs de randen van het IJssel- en M arkerm eer grote groepen om te ruien. Vanaf oktober 
nemen de aantallen in  het Haringvliet, het Hollands Diep, de Biesbosch, langs de grote 
rivieren en op verschillende plassen in  het westen van het land sterk toe. 's W inters 
bevindt het merendeel zich in het IJsselmeergebied en daarnaast in  het Deltagebied, het 
riv ierengeb ied en andere wateren. Bij strenge vorst w ijken vele u it van het 
IJsselmeergebied naar het Delta- en rivierengebied. De dagrustplaatsen kunnen zich to t op 
vele k ilom eters (gem iddeld 3-5 km en m aximaal 15 km) van de foerageergebieden
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bevinden en bestaan u it rustige, redelijk w indstille  wateren (SOVON 1987, Van Roomen et 
al. 1994 , Zom erdijk 1994 , Van Eerden et al. 1997 , Voslamber et al. 1997, Dirksen et al.
1998).

Kwak Nycticorax nycticorax  (broedend)
De broedb io toop  van de Kwak omvat moerasgebieden, rivieren en allerlei zoete o f zoute 
wateren, met vo ldoende beschutting en nestgelegenheid in  de vorm  van bom en, struiken 
en bij u itzondering riet. De voedselgebieden bestaan u it ondiepe oeverzones van rivieren, 
meren en plassen en ondiepe kreken met voldoende aanbod van vis en andere aquatische 
prooidieren. In de jaren zestig en zeventig broedden enkele tien ta llen  paren in  Nederland, 
vooral in de Biesbosch en Limburgse Peel. Nadat de Kwak een lange tijd  (vrijw e l) niet 
meer in Nederland heeft gebroed, zijn vanaf het begin van de jaren negentig jaarlijks een 
of meerdere te rr ito r ia  o f broedgevallen bekend (Voous i960, Teixeira 1979 , SOVON 1987, 
Van Dijk et al. 1998).

Kwartelkoning Crex crex (broedend)
De Kwarte lkoning broedt bij voorkeur in redelijk open terre inen met een kru idenrijke  
vegetatie, zoals u iterw aarden van rivieren. Echter ook extensief beheerd gras- o f 
akkerland, veenweidegebieden en incidenteel rietvelden, grienden, bosaanplantingen en 
boomgaarden behoren to t de broedbiotoop. Het voedsel bestaat voornam e lijk  u it 
insecten en andere ongewervelde dieren. Het voorkom en in  Nederland is tegenw oord ig  
grotendeels beperkt to t het Gelderse rivierengebied en de provincies Friesland en 
Groningen (Van den Bergh 1974, Teixeira 1979 , SOVON 1987, Green et al. 1997, Boele et 
al. 1999).

Lachstern Gelochelidon n ilo tica  (niet-broedend)
Hoewel de Lachstern in  het verleden in  Nederland heeft gebroed, w o rd t de soort 
tegenw oord ig alleen nog maar tijdens de trek gezien. Tot voor kort was het Balgzand de 
enige plek w aar na het broedseizoen regelm atig slapende Lachsterns werden 
waargenom en. Sinds het m idden van de jaren negentig w orden echter de ondergelopen 
bollenvelden bij Schagen ais slaapplaats gebruikt. Ais foerageergebied w orden voora l de 
graslandpolders in  de omgeving gebruikt, waar w o rd t gefoerageerd in en boven sloten 
(Voous i960, SOVON 1987).

Lepelaar Platalea leucorodia  (broedend, niet-broedend)
De Lepelaar heeft een voorkeur voor dynamische m ilieus op de overgang tussen zoet en 
zout en broedt daar op eilanden, in  duinvalle ien en kwelders, en in  het b innen land ook in 
uitgestrekte moerassen m et veel w aterrie t en wisselend w aterpeil. De soort nestelt zowel 
op de grond (op eilandjes, d rijftille n  en rietpollen), ais in  toenem ende mate in  struiken ais 
meidoorn, du indoorn  en vlier. In het voorjaar bestaat het voedsel u it zoetw aterproo ien 
(o.a. stekelbaars). Er w o rd t dan vooral gefoerageerd in ondiepe poldersloten, ondiepe 
platen en oeverzones en moerassen. In het getijdengebied w o rd t in het late voorjaar en in 
de zomer ook veel gefoerageerd op zoutwaterprooien (o.a. garnaal). Het voedselgebied 
strekt zich u it to t op 40 km van de broedkolonie. In de nazomer verzamelt de soort zich in 
de grote w ateren m et een gunstig voedselaanbod en veilige rustplaatsen, zoals het 
Lauwersmeer, de Oostvaardersplassen, het W adden- en Deltagebied (SOVON 1987, Van 
der Hut 1992b, Jonker 1992, M in isterie van LNV 1994, Van Dijk 8t Overdijk 1996 , Hollander 
& Huigen 1997 , Schutte & Den Boer 1999 ).

M eerkoet Fulica a tra  (niet-broedend)
De M eerkoet heeft in  de w in te r een voorkeur voor w aterrijke  gebieden. De soort gebru ikt 
vooral grote open, zoete dan w e l zoute wateren, en daarnaast a llerle i w ateren verspreid 
over het hele land. Ook maakt de soort regelm atig gebruik van het stedelijk gebied 
(stadsparken, grachten en vijvers). Van augustus to t september verb lijven grote 
concentraties in  het Lauwersmeer, het IJsselmeergebied en het Deltagebied. Van 
november to t m aart zijn voora l het rivierengebied, het Deltagebied, de randen van het 
IJsselmeergebied, a llerle i wateren in  Noord- en Zuid-Holland en enkele Friese meren van 
belang. Bij strenge vorst verschuift het zwaartepunt naar het zuiden en neem t het belang 
van het Deltagebied en het rivierengebied toe. De slaapplaatsen bestaan u it rustige, open 
wateren en de oevers van allerle i wateren. Meerkoeten foerageren voornam elijk  op
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plantaardig m ateriaal en schelpdieren, in  het w ater o f op de oevers, maar ook op akker
en grasland (Boer et al. 1974 , SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994 , Zom erdijk 1994 , 
Voslamber et al. 1997 ).

M iddelste Zaagbek Mergus serrator (n iet-broedend)
De M iddelste Zaagbek is ais viseter gebonden aan open, zoete o f zoute wateren. 
Belangrijke pleisterplaatsen zijn het westelijke W addengebied, het IJsselmeer en het 
Deltagebied (vooral Grevelingen en Veerse Meer). In het binnenland zijn de aantallen 
meestal gering. Langs de Noordzeekust van de W addeneilanden, Holland en in de 
Voordelta worden voora l trekkende en sporadisch zwemmende exemplaren gezien 
(SOVON 1987, Camphuysen & Leopold 1994, Arts & M ein inger 1995a).

Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus (broedend)
De Nachtzwaluw is gebonden aan droge, zandige gebieden zoals randen van 
zandverstuivingen, zandige heidevelden en duinen met verspreide opslag, open vlaktes 
ontstaan door kaalslag, storm o f brand, hoogvenen en jonge houtaanplant o f open 
bossen. De soort foerageert in de directe omgeving van het nest in  vergelijkbare b iotopen 
en langs bosranden (Voous i960, SOVON 1987, Bijlsma 1989, Lensink et al. 1989, Maréchal 
1987, 1989a, b, Post 1989, Schepers & Van Asseldonk 1989, T immerm an 1989, Van den 
Berg 81 Stuart 1989, Van Dijk 1989).

Nonnetje Mergus albellus  (niet-broedend)
Het Nonnetje is een w intergast, die afhanke lijk  is van visrijke zoete o f zoute wateren. 
Vooral het M arkerm eer en in m indere mate het zu ide lijk  deel van IJsselmeer zijn 
belangrijk. Bij strenge vorst verblijven gro te  aantallen langs de grote rivieren en in het 
Deltagebied. Elders in  het land komen kleinere aantallen voor op verschillende meren, 
plassen en vennen, beken en kanalen. De nachtelijke slaapplaatsen bestaan uit 
ongestoorde, beschutte wateren, zoals de Oostvaardersplassen, het Kinselmeer en de 
Gouwzee (Beintema 1980, SOVON 1987, Beekman 8t P latteeuw 1994).

Noordse Stern Sterna paradisaea  (broedend)
De Noordse Stern is veel meer gebonden aan zoute m ilieus dan de Visdief, en broedt 
voora l op rustige, zandige, en schaars begroeide gebieden. De verspreiding beperkt zich 
grotendeels to t de W addeneilanden en de Fries-Groningse kust. Daarnaast broedt de 
soort in  veel kleinere aantallen in  het Deltagebied en het Lauwersmeer. De 
foerageergebieden liggen grotendeels b innen een straal van 10 km van de kolonie. Het 
voedsel bestaat voornam elijk  u it mariene prooien, zoals vis, krabben, garnalen en 
w orm en, die voora l in  het in tergetijdengebied w orden gevangen. Ais rustgebied worden 
zandbanken, strandvlakten en kwelders in  de buurt van de kolonies gebru ikt (Boecker 
1967, SOVON 1987, Stienen & Van Tienen 1991, Van Dijk et al. 1998)

Oeverzwaluw Riparia ripa ria  (broedend)
De Oeverzwaluw broedt koloniegew ijs in  open gebieden, vaak in  de buurt van water. De 
nesten w orden gegraven in steile wanden, zoals afgekalfde oevers van meren, rivieren, 
beken, kanalen en sloten, gronddepots, afgravingen, stu ifdu inen en greppels. Tevens 
w orden artific ië le  wanden gebru ikt ais nestplaats. De soort foerageert al vliegend op 
insecten, die zowel boven water ais boven land w orden gevangen. De foerageergebieden 
kunnen zich u itstrekken to t enkele kilom eters van de kolonie (Voous i960, Teixeira 1979 , 
Leys 1987a, b, Glas et al. 1987, SOVON 1987, Jonkers 1993).

Paapje Saxicola rubetra  (broedend)
Het Paapje prefereert open terre inen m et een kru idenrijke vegetatie, zoals extensief 
beheerde hooilanden met hoogopschietende kruiden, duingebieden, hoogveengebieden 
en vochtige heideterre inen. Daarnaast broedt de soort op kapvlaktes, braakliggende 
terre inen, langs spoorbanen en kanalen. Van belang zijn u itk ijk - en zangposten in  de vorm 
van hoge kruiden, struiken, bomen o f andere opgaande elementen. Tegenwoordig is het 
broedgebied grotendeels beperkt to t de provincie Drenthe (Voous i960, Teixeira 1979 , 
G rotenhuis & Van Os 1986, SOVON 1987, Boele et al. 1999 ).
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Parelduiker Cavia arctica  (n iet-broedend)
Parelduikers w orden in  Nederland voora l in de periode novem ber to t april in  kleine 
aantallen en meestal trekkend waargenomen. Ze prefereren de zoute wateren voor de 
kust; vooral de Voordelta en de Noordzee ten noorden van de W addeneilanden. Het 
merendeel bevindt zich b innen een afstand van 20 km u it de kust. Daarnaast komen 
kleinere aantallen voor langs de Hollandse kust, in het W adden- en Deltagebied. In 
m indere mate w o rd t gebruik gemaakt van de grotere zoete meren en plassen (IJsselmeer, 
Deltagebied en het riv ierengebied), havens, en w aterw ingeb ieden en plassen in  de 
duinen. De soort foerageert v rijw e l uitslu itend op vis, die to t op 6 m diepte w o rd t 
gevangen (SOVON 1987, Camphuysen & Leopold 1994, Stegeman & Den Ouden 1995).

Pijlstaart Anas acuta  (n iet-broedend)
De w in te rb io too p  van de Pijlstaart beperkt zich hoofdzakelijk  to t de kustgebieden. De 
soort kom t in  het najaar en de w in te r veel voor op kwelders, slikken, zandplaten en 
akkerland (gemaaide graanvelden). In het voorjaar hebben ondiepe zoetwaterplassen en 
drassige graslanden de voorkeur. In het najaar beperkt de verspreiding zich grotendeels 
to t het W addengebied, waarna ook de meer zuidelijke gebieden zoals Flevoland en 
u ite inde lijk  het Deltagebied w orden gebruikt. In de w in te r verblijven de grootste 
aantallen in  het W adden- en Deltagebied. Kleinere aantallen bevinden zich dan in het 
IJsselmeergebied en langs de grote rivieren. In strenge w inters neem t het belang van het 
Deltagebied sterk toe. In het voorjaar kan de presentie op de ondergelopen uiterwaarden 
in  het rivierengebied sterk toenem en (SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994, Voslamber et 
al. 1997 ).

Porseleinhoen Porzana porzana  (broedend)
Het Porseleinhoen pre fereert natte en moerassige terre inen, zoals hoogvenen, natte 
graslanden, zoetwaterm oerassen, geïnundeerde uiterwaarden en verlandingszones van 
kle iputten, m et langdurig  plas-dras staande gras-, russen- o f zeggenvegetatie in  liefst 
open landschap m et ondiep, voedselrijk water. De soort b roedt ook w e l in  rietmoerassen 
en d ichtbegroeide oevers van grachten en sloten. Het broedvoorkom en in  Nederland 
beperkt zich grotendeels to t de laag- en hoogveenmoerassen, het rivierengebied en het 
IJsselmeergebied. Het voedsel bestaat grotendeels u it insecten en weekdieren, die worden 
gevangen in  de slikranden (Teixeira 1979 , Van den Bergh & Helmer 1984, SOVON 1987).

Purperreiger Ardea purpurea  (broedend, niet-broedend)
De broedb io toop  van de Purperreiger bestaat u it moerassen met een dichte vegetatie van 
overjarig rie t en verspreide opslag in  de buurt van geschikte voedselgebieden (to t 20 km 
buiten de ko lon ie  in  moerassen, veenweidegebieden en polders). De nesten worden 
gebouwd in  (water)rie tvegetaties, op drijftilvegetaties, en in Nederland voora l in struweel 
o f bomen. Het N ieuwkoopse Plassengebied vorm t het belangrijkste broedgebied, en 
daarnaast zijn er kleinere kolonies in  andere laagveenmoerassen. Na het broedseizoen 
maakt de soort tevens gebru ik van aangrenzende gebieden, zoals de Biesbosch, het 
rivierengebied en delen van Zuidwest-Drenthe. Het voedsel bestaat voornam elijk  u it vis, 
am fib ieën en insecten, die in  ondiep w ater worden gevangen (SOVON 1987, Van der Kooij 
1991 ,1997 ,1998, Cramp 1998).

Regenwulp Numenius phaeopus (niet-broedend)
Regenwulpen w orden voora l tijdens de trektijd  (april/m ei en ju li/augustus) in Nederland 
gezien. In het voorjaar zijn er g ro te  concentraties aanwezig op de slaapplaatsen in Noord- 
Brabant, Drenthe, Friesland, Overijssel en het W addengebied. De slaapplaatsen bestaan 
voora l u it ondiepe zoete w ateren, zoals vennen, rietmoerassen, hoogveenpiassen o f natte 
graslanden. Overdag foerageren ze vooral op graslanden en langs de kust in 
kraaiheidevegetaties in  de duinen to t op tienta llen kilom eters van de slaapplaatsen. 
Tijdens de najaarstrek zijn de zu ide lijke slaapplaatsen m inder belangrijk, te rw ijl dan in het 
W addengebied hogere aantallen w orden waargenomen dan in  het voorjaar (Van Dijk 
1977 , 1979 , Van Dijk et al. 1977 , SOVON 1987).

Reuzenstern Sterna caspia (niet-broedend)
Sinds het begin van de jaren zeventig maakt een klein aantal Reuzensterns tijdens de trek 
gebru ik van enkele open, zandige gebieden in het IJsselmeergebied om te slapen. Vooral
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de Steile Bank vo rm t een belangrijke en vaste slaapplaats. Daarnaast w o rd t de soort ook 
elders in  het IJsselmeergebied, in  het Waddengebied, langs de Noordzeekust, in het 
rivierengebied en op opspuitte rre inen in het binnenland waargenom en. Hoewel de soort 
n iet s trik t gebonden is aan zoet water, foerageren de Reuzensterns die op de Steile Bank 
slapen waarschijn lijk allemaal op vis in  het IJsselmeer (Haitjema 1982, SOVON 1987).

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus (broedend)
De broedb io toop van de Rietzanger bestaat u it moerasgebieden m et verru igd rie t en 
struikopslag en daarnaast u it grienden, broekbossen, en oevers van rivieren, meren, 
kanalen en sloten. De soort broedt tegenwoordig vooral in de laagveenmoerassen, 
w aarbij een voorkeur bestaat voor de re la tie f droge delen. Het nest w o rd t d icht boven de 
bodem gebouwd in overjarig riet, zegges, gras, hoge kruiden o f struikgewas, o f op 
d rijft ille n  (Voous i960, Teixeira 1979 , SOVON 1987, Graveland 1997 ).

Roerdomp Botaurus stellaris  (broedend)
De Roerdomp prefereert stilstaand ondiep water met een dichte, u itgestrekte vegetatie 
van lie fst overjarig riet, waarvan voldoende waterriet. Soms kom t de soort ook in  smalle 
rie tkragen to t broeden. W ateren die geheel zijn omsloten door bos en moerasbossen 
w orden gemeden. Voedselgebieden bevinden zich in de nabijhe id van het nest in  rustige 
plassen en sloten m et voldoende randbegroeiing. De soort w o rd t in  v rijw e l alle reg io ’s 
aangetroffen, maar de grootste aantallen broeden tegenw oord ig  in  de 
Oostvaardersplassen, het laagveengebied en de Gelderse Poort (Voous i960 , Gentz 1965, 
SOVON 1987, Van der Hut 1995 , Van Dijk et al. 1998).

R oodborsttapuit Saxicola to rqua ta  (broedend)
De broedb io toop  van de Roodborsttapuit bestaat u it redelijk open gebieden met een 
ruige vegetatie en verspreide opslag van struiken o f bomen, zoals heidevelden, duinen en 
jonge bosaanplantingen. De soort broedt ook in ruige wegberm en en sloottaluds. 
Daarnaast vormen kleinschalige, extensief beheerde agrarische gebieden een belangrijk 
b roedb io toop. Grootschalige en open agrarische gebieden w orden echter gemeden. 
Noodzakelijk voor het voorkom en van de soort is de aanwezigheid van zangposten 
(bom en, struiken o f andere opgaande elementen) en de aanwezigheid van overjarige 
verdroogde vegetatie voor de nestbouw, te r beschutting, en om te foerageren. Behalve in 
Zeeuws-Vlaanderen waren er to t voor kort nog maar weinig agrarische gebieden waar de 
soort stand hield; d it in  tegenste lling to t de meeste natuurreservaten. Vanaf het begin van 
de jaren negentig is er sprake van een sterke groei van het aantal broedparen, zowel in  de 
agrarische gebieden ais in  heide- en duingebieden (Teixeira 1979 , SOVON 1987, Castelijns 
& W estrienen 1994, Van Dijk et al. 1999).

Roodkeelduiker Gavia ste lla ta  (niet-broedend)
Roodkeelduikers worden het hele jaar in Nederland gezien, maar voora l van januari to t 
ap ril w orden langs de kust grote aantallen trekkende vogels gezien. De soort overw intert 
voora l op zee en doorgaans in  de nabijheid van de kust (het m erendeel bevindt zich 
b innen een afstand van 20 km u it de kust). Vooral de Noordzeekust van het 
W addengebied en het Deltagebied vormen belangrijke pleisterplaatsen. In de 
Waddenzee, langs de Hollandse kust en op de grotere zoete meren (het IJsselmeer en in 
het Deltagebied), en in  w aterw ingeb ieden en plassen in de du inen w orden regelmatig 
kleinere aantallen gezien. De soort leeft voornam elijk van vis die to t op 9 m diepte w ord t 
gevangen (SOVON 1987, Ruitenbeek 1992, Camphuysen & Leopold 1994, Leopold 1996a).

Rosse G rutto  Limosa lapponica  (niet-broedend)
De Rosse G rutto  heeft een voorkeur voor de kustgebieden. Voora l redelijk zandige 
gebieden in  het W adden- en Deltagebied genieten de voorkeur. M et laag w ater w ord t in 
het getijdengebied gefoerageerd op ongewervelde dieren. M et hoog w ater w ord t 
gezam enlijk gerust op stranden, zandplaten en kwelders. In het voorjaar foerageren Rosse 
G ru tto ’s langs de Fries-Groningse kust, en op Texel ook veel op grasland. In het najaar 
w orden het W adden- en Deltagebied door een deel van de vogels geb ru ik t om te ruien. 
De presentie in Nederland is het hoogst tijdens de trektijd  (april/m ei en augustus-oktober). 
M et zeer strenge vorst neem t het belang van het W addengebied af en dat van het
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Deltagebied toe. In het b innenland is de soort schaars (SOVON 1987, Van Roomen et al. 
1994, Voslamber et al. 1997).

Rotgans Branta bernicla  (n iet-broedend)
De Rotgans is gebonden aan de kustzone en ve rb lijft van oktober to t m aart vrijw e l 
u itslu itend in het W adden- en Deltagebied. De soort foerageert in  het najaar vooral op 
wadplaten en slikken in het getijdengebied en in het Deltagebied ook op grasland. Vooral 
in het Deltagebied en in  m indere mate in  het W addengebied, schakelen vele 's w inters 
over op het foerageren in  b innendijkse gebieden, zoals grasland en akkers (w intergranen 
en graszaad). Vanaf februari nemen voora l in  het W addengebied de aantallen sterk toe en 
de soort kom t dan behalve op de eilanden ook veel voor langs de Fries-Groningse kust. In 
het voorjaar w o rd t veelal overgeschakeld naar buitendijkse kweldergebieden. De 
slaapplaatsen bevinden zich in  de buurt van de foerageergebieden, op open water, 
zandbanken o f kwelders (Ebbinge et al. 1987, SOVON 1987, Koffijberg et al. 1997, Ebbinge 
et al. 1999).

Scholekster Haematopus ostralegus  (niet-broedend)
De Scholekster ove rw in te rt voornam elijk  in  kustgebieden met een rijk  aanbod aan 
schelpdieren (o.a. kokkels en mossels). Vooral in het W adden- en het Deltagebied 
concentreren zich na het broedseizoen grote aantallen om te ruien en te overw interen. In 
veel m indere mate worden de Hollandse kust en binnenlandse gebieden gebru ik t om te 
overw interen. In de getijdengebieden w o rd t tijdens laag w ater gefoerageerd op 
schelpdieren. Bij u itzonde rlijke  omstandigheden in  de Waddenzee w orden de 
binnenlandse graslanden grenzend aan de kustgebieden veel gebru ik t ais 
foerageergebied. De gezam enlijke rustplaatsen liggen in de buurt van de 
foerageergebieden en bestaan u it rustige, open gebieden, zoals stranden, zandbanken, 
kwelders, dijken, graslanden en akkers (SOVON 1987, Hulscher et al. 1993, Arts et al.
1997).

Slechtvalk Falco peregrinus (n iet-broedend)
De Slechtvalk jaag t voora l op vogels die in de vlucht w orden gevangen. Ais 
overw interingsgebied pre fereert de soort daarom open landschappen met voldoende 
prooiaanbod en u itk ijkposten , zoals open wateren en agrarische gebieden. Voora l in  het 
W addengebied, het Deltagebied, langs de Hollandse kust en in  het IJsselmeergebied 
worden veel Slechtvalken gezien. Maar ook langs de grote rivieren en bij plassen met veel 
w aterw ild , zoals in  de Zaanstreek, w o rd t de soort veel gezien. M inder ta lrijk , maar geen 
uitzondering, is de soort in  de hogere delen van Nederland, waar ze voora l voorkom en in 
heidegebieden en hoogveengebieden. Hier bestaat het voedsel voora l u it Houtduiven die 
gevangen w orden boven agrarische gebieden (SOVON 1987, Bijlsma 1993, Hustings & Van 
der W inden 1998).

Slobeend Anas clypeata  (n iet-broedend)
De Slobeend is gebonden aan zoet o f zout water. In de nazomer komen gro te  aantallen 
voor in het IJsselmeergebied en Zuidelijk Flevoland. W at later maakt de soort ook veel 
gebruik van het Lauwersmeer, het Deltagebied en het rivierengebied, 's W inters en vooral 
in strenge w in ters beperkt het voorkom en zich grotendeels to t het westen en zuidwesten 
van Nederland, voora l in  Noord- en Zuid-Holland, het Deltagebied en het westelijke 
rivierengebied. In zachte w in te rs  zijn  het oostelijke rivierengebied, Zuid-Flevoland en 
Friesland eveneens van belang. De soort foerageert al zwem m end op d ie rlijk  en 
plantaardig p lankton, dat m et hun speciaal gebouwde snavel u it het w ater w o rd t gefilterd 
(SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994 , Voslamber et al. 1997 , Cramp 1998).

Smient Anas penelope  (n iet-broedend)
De Smient ve rb lijft het hele jaar doo r in  Nederland, maar voora l van oktober to t maart. 
Vooral in  zachte w inters zijn h ie r grote aantallen aanwezig. Het merendeel houd t zich op 
in de kuststrook en in de natte  veenweidegebieden van Noord-Holland en Friesland. 
Daarnaast w o rd t gebru ik gem aakt van de polders van Zuid-Holland en Utrecht, de randen 
van het IJsselmeer, M arkerm eer en de grote rivieren. Vooral in  het najaar is de soort 
kustgebonden en foerageert dan op zeesla, kweldergrassen en zeekraal. In de loop van de 
w in te r w o rd t meer en meer gefoerageerd in  natte graslanden en neem t het belang van de
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binnendijkse gebieden en het rivierengebied toe. Vooral in  strenge w in ters ve rb lijft een 
g roo t deel in  het Deltagebied. De soort maakt overdag gebru ik van open water en 
ondergelopen graslanden om te rusten, maar in  rustige gebieden w o rd t ook overdag 
gefoerageerd. De rustplaatsen liggen binnen een straal van io  k ilom eter van de 
foerageergebieden (Lebret 1959, Rijnsdorp 1981, SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994 , 
Voslam ber et al. 1997 )

Snor Locustella luscinioides (broedend)
De broedb io toop  van de Snor bestaat u it moerasgebieden met u itgestrekte vegetaties van 
riet, lisdodde, zegge o f galigaan en daarnaast u it grienden, broekbossen en 
opspuitte rre inen. Van belang voor de soort zijn zangposten in de vorm  van struiken. Het 
nest w o rd t gebouwd in  ruige vegetaties op o f nabij de bodem, zodat de soort erg 
gevoelig is voor schommelingen in de waterstand. Snorren foerageren d icht bij de grond 
op insecten, slakken en kreeftachtigen (Voous i960, Teixeira 1979 , SOVON 1987, Cramp
1998 ).

S teenloper Arenaria interpres (niet-broedend)
Het voorkom en van de Steenloper beperkt zich v rijw e l geheel to t de kustgebieden. De 
soort w o rd t voora l aangetroffen op stranden, kwelders, steenglooiingen, strekdammen en 
havenhoofden en in  m indere mate verder u it de kust (op mosselbanken en wiervelden) en 
op graslanden. Daarbij bestaat een voorkeur voor de zoute m ilieus, hoewel de soort ook 
bij zoete wateren (o.a. het Haringvliet en het IJsselmeergebied) w o rd t waargenomen. 
Voora l in  het Delta- en W addengebied en langs de Hollandse kust w orden het gehele jaar 
doo r re la tie f g ro te  aantallen aangetroffen. In de nazomer en het najaar doen deze 
gebieden dienst ais ruigebieden. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk u it insecten en 
mariene, ongewervelde dieren (SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994 , Voslamber et al. 
1997 , Cramp 1998).

Strandplevier Charadrius alexandrinus  (broedend, niet-broedend)
Broedgebieden van de Strandplevier worden gekenm erkt door kale o f schaarse 
begroeiing in  open terre inen in  de omgeving van meestal zoute o f brakke wateren. Ze 
om vatten overwegend rustige zandstranden, zandduinen en schelpenstranden. Oneffen 
te rre inen  en geheel onbeschutte stranden worden gemeden. Tegenwoordig broedt de 
soort voora l in  het Deltagebied. Daarnaast komen kleinere aantallen to t broeden in het 
W addengebied en langs de randen van IJsselmeer. De huid ige broedgebieden omvatten 
voora l drooggevallen platen en slikken en opgespoten terre inen, en in  m indere mate 
na tuu rlijke  b innendijkse en getijdengebieden. De soort foerageert voornam elijk op 
insecten en w orm en in de buurt van het nest, op vloedm erken en in de 
in tergetijdengebieden. In het najaar w o rd t gebruik gemaakt van kale o f schaars begroeide 
terre inen langs de kust om te ruien. De ruiplaatsen grenzen aan voedselrijke gebieden en 
zijn veelal gevrijwaard van verstoring (Voous i960, Kooyman 1978, Arts & M eininger 1997, 
Tulp 1998).

Tafeleend Aythya fe r in a  (niet-broedend)
De Tafeleend heeft een voorkeur voor zoet water, waar voora l 's nachts to t op enkele 
meters d iepte w o rd t gefoerageerd op ondergedoken w aterp lanten en ongewervelde 
dieren. Voora l open zoete wateren hebben de voorkeur, maar ook de zoute Grevelingen 
w o rd t gebru ik t ais foerageergebied. In jun i-ju li concentreren zich grote groepen op het 
IJssel- en M arkerm eer om te ruien. Na de rui concentreert de soort zich ook op andere 
grote, zoete w ateren zoals het Haringvliet en later ook in  het rivierengebied, 's W inters en 
voora l in  m ilde w in ters is voora l het IJsselmeergebied (vooral de Gouwzee en het 
zuidwesten van het Markermeer) van belang. Daarnaast zijn het rivierengebied en 
verschillende w ateren in  Noord- en Zuid-Holland, Friesland en w ateren op de hogere 
zandgronden van belang. De dagrustplaatsen bevinden zich op rustige zoete wateren, 
vaak in  de luw te  van dijken to t op vele kilom eters van de foerageergebieden (SOVON 
1987, Boudewijn 1989, Van Roomen et al. 1994, Zomerdijk 1994, Van Eerden et al. 1997, 
Voslam ber et al. 1997 , Dirksen et al. 1998).
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Taigarietgans Anser fa b a lis  faba lis  (niet-broedend)
De Taigarietgans kom t voora l in  strenge winters in grote aantallen en op een zeer beperkt 
aantal pleisterplaatsen in  ons land voor. De pleisterplaatsen liggen in  natte heide- en 
hoogveengebieden in het oosten van het land. Daarnaast w o rd t voora l b ij strenge vorst 
gebruik gemaakt van enkele secundaire pleisterplaatsen in  het oosten van het land. De 
slaapplaatsen bevinden zich in vennen binnen de heide- o f hoogveenreservaten, op 
vloeivelden, in  veenpiassen en in  de stroomdalen van de riv ieren en van beken. De 
voedselgebieden liggen doorgaans binnen een straal van 15 km van de slaapplaatsen en 
bestaan voornam elijk  u it grasland. Alleen in strenge w in te rs  w orden ook akkers met 
w intergranen, maïsstoppels, suikerbieten en aardappelen geb ru ik t (Van den Bergh 1985, 
Ebbinge et al. 1987, SOVON 1987, Koffijberg et al. 1997 , Nilsson et al. 1999a)

Tapuit Oenanthe oenanthe  (broedend)
De broedb io toop van de Tapuit bestaat u it schaars begroeide terre inen met voldoende 
uitzichtm ogelijkheden in  de vorm  van zand- o f steenhopen, boom stronken en palen, zoals 
duinen, heidegebieden m et voldoende zandige delen, hoogveengebieden, stuifzand- 
gebieden en kapvlaktes. Daarnaast broedt de soort op zand- o f steendepots, opspuit- 
terreinen, d ijken en dam m en. Bijna de he lft van het aantal broedparen broedt in  de 
duinen van W est-Nederland en het Waddengebied. Tapuiten broeden bij voorkeur in 
holen (vooral kon ijnenho len; Teixeira 1979 , SOVON 1987, Dijksen 1997).

Toendrarietgans Anser fa b a lis  rossicus (niet-broedend)
De Toendrarietgans ove rw in te rt in  veel grotere aantallen in  ons land en heeft een ruim ere 
verspreiding dan de Taigarietgans. Belangrijke pleisterplaatsen zijn  gelegen in  het 
oostelijk riv ierengebied, het Deltagebied, de IJsselmeerpolders, G roningen, de kop van 
Noord-Holland en op de grens van Limburg en Brabant. In het begin van het seizoen 
bevinden de grootste  concentraties zich in de akkerbouwgebieden op de kle igronden 
(Noordoostpolder en Deltagebied). Hier w ord t gefoerageerd op oogstresten van bieten en 
aardappelen. Doordat deze gebieden al vrij snel worden geploegd, verliezen ze hun 
aantrekkingskracht en verspreiden de ganzen zich in januari/feb ruari over grote delen van 
het land. Ook daar w o rd t voora l gefoerageerd op oogstresten (suikerbieten, aardappelen 
en maïs). In januari/feb rua ri schakelen steeds meer ganzen over op grasland en 
w intergranen. De rustgebieden bevinden zich op verschillende types open w ater (zoet, 
brak o f zout) en op zandbanken (Ebbinge et al. 1987, SOVON 1987, Koffijberg et al. 1997 , 
Van den Bergh 1999).

Toppereend Aythya m arila  (niet-broedend)
De Toppereend kom t zow el voor op zoet ais op zout w ater. De soort is goed aangepast 
aan ruwe om standigheden en kom t vaak ver van de oever/kust. Het voedsel bestaat 
voornam elijk  u it k le ine schelpdieren, die to t op enkele meters d iepte (m axim aal 6 m) 
worden opgedoken. De W addenzee, de diepere delen van het IJsselmeergebied en de 
Voordelta vorm en de belangrijkste overw interingsgebieden. Bij strenge vorst neem t het 
belang van het Deltagebied toe en w ord t de soort ook veel op open zee gezien. In 
m aart/april verdw ijnen de concentraties u it de Waddenzee en het Deltagebied, maar 
verblijven in  het IJsselmeer nog steeds grote aantallen, 's Zomers w o rd t het IJsselmeer 
gebru ikt ais ru igebied. De dagrustplaatsen kunnen zich to t op vele kilom eters (gem iddeld 
4-6 km en m axim aal 15 km) van de foerageergebieden bevinden (SOVON 1987, 
Camphuysen & Leopold 1994, Van Roomen et al. 1994 , Zom erdijk 1994 , Van Eerden et al. 
1997, Voslamber et al. 1 997 , Dirksen et al. 1998).

Tureluur Tringa totanus  (niet-broedend)
Buiten het broedseizoen houd t de Tureluur zich hoofdzakelijk  op in  de kustm ilieus, in  
rustige, vochtige en open gebieden. Hier w ord t gefoerageerd op ongewervelde dieren, 
zoals w orm en, kleine kreeftachtigen en schelpdieren. Tijdens de trek concentreren zich 
grote aantallen in  het W adden- en Deltagebied, welke gebieden tevens dienst doen ais 
ruiplaatsen. Ook tijdens de w in te r zijn d it de belangrijkste gebieden. Daarnaast verblijven 
kleinere aantallen langs de Noordzeekust, in het IJsselmeergebied, in  Noord- en Zuid- 
Holland en langs de riv ieren. Ais rustplaats maakt de soort gebru ik van rustige open 
gebieden, zoals stranden, kwelders en zand- en m odderbanken (Boere 1977 , Stiefel & 
Scheufler 1984, SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994 , Voslam ber et al. 1997 ).
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Veldu il Asio flam m eus  (broedend)
De broedbio toop van de Velduil bestaat u it rustige, lage, redelijk open terreinen zoals 
moerassen, veengebieden, heidevelden, duinen en kwelders, en u iterwaarden, maar ook 
extensief gebru ikt akkerland en grasland, en jonge aanplant. Tegenwoordig bevinden de 
broedgebieden zich voora l op de W addeneilanden en in het Deltagebied. De 
aanwezigheid van broedende Velduilen hangt samen met het voedselaanbod 
(voornam elijk muizen en vogels; Heinroth & Heinroth 1926, Bakker 1957, Voous i960, 
Hölzinger et al. 1973 , Teixeira 1979 , SOVON 1987, Stienen & Brenninkm eijer 1997 , Van der 
Have & Osieck 1997, Van Dijk et al. 1998).

Visarend Pandion haliaetus  (niet-broedend)
De Visarend is een viseter, die gebonden is aan open watergebieden (vooral zoete 
wateren) met voldoende aanbod aan vis. De belangrijkste pleisterplaatsen liggen in het 
IJsselmeergebied, het Friese merengebied, het Utrechts plassengebied en langs de grote 
rivieren. Maar ook elders bij a llerle i zoete wateren w o rd t de soort regelmatig gezien 
(SOVON 1987).

V isdief Sterna h irundo  (broedend)
De Visdief broedt voornam elijk  op rustige, schaars begroeide eilanden voor de kust, in 
rivieren en meren, alsmede gras-, zand- o f kiezeloevers van rivieren en zoetwaterplassen, 
strandweiden en (kust)moerassen met voldoende voedsel in  een straal to t 10 km van de 
kolon ie  en zoveel m ogelijk  gevrijwaard van landpredatoren. Ook b roedt de soort wel op 
drijvende vegetatiem atten, op kiezelrijke daken van gebouwen, opgespoten terreinen en 
verkeerspleinen. De verspreiding beperkt zich grotendeels to t de lage gedeelten van 
Nederland. Ais rustgebied maakt de soort vooral gebruik van strandvlakten, zandbanken, 
kwelders en andere vlakke zandige gebieden. Het merendeel foerageert binnen 5-10 km 
van de kolonie, hoewel soms to t op meer dan 30 km w o rd t gefoerageerd. Het voedsel 
bestaat voornam elijk  u it vis en daarnaast u it kreeftachtigen, w orm en en insekten 
(Boecker 1967, Stienen & Brenninkm eijer 1992, Arts & M ein inger 1995b).

W atersnip G allinago ga llinago  (broedend)
De broedb io toop van de W atersnip bestaat u it vochtige terre inen, zoals moerassen, 
veengebieden, vochtige heidevelden, uiterwaarden, stroom dalen en vochtige graslanden, 
soms van zeer beperkte omvang. Een redelijk zachte bodem is van belang tijdens het 
voedsel zoeken en op de kle igronden is de soort dan ook schaars (Teixeira 1979, SOVON 
1987, Beintema et al. 1995).

W espendief Pernis apivorus  (broedend)
De W espendief is een strikte bosbewoner, met een voorkeur voor de grotere (> 250 ha), 
oudere bossen (tenm inste 40 jaar) op zandgrond. De soort on tb reekt in uitgestrekte 
agrarische gebieden en ve rm ijd t meestal harde kleibodems. De soort broedt zowel in 
naaldbossen ais in  opgaande loofbossen met een rijke ondergroei, maar verm ijd t jonge 
bossen en te sterk versnipperde bossen. De soort heeft een voorkeur voor sparren om zijn 
nest in  te bouwen. De m in im ale g roo tte  van het activite itsgebied rond het nest bedraagt 
ongeveer 1400 ha. Wespen vorm en het hoofdvoedsel van deze soort, maar daarnaast 
w orden ook veel vogels gevangen. Wespennesten w orden uitgegraven, waardoor de 
soort afhankelijk is van redelijk  zachte bodems. Het voedsel w o rd t in  de regel gehaald op 
afstanden van 1-3 km en m axim aal op 7 km van het nest (Voous i960, SOVON 1987, 
Bijlsma 1993).

W ilde eend Anas platyrhynchos  (niet-broedend)
De W ilde Eend heeft een brede voedselkeuze en kom t verspreid over heel Nederland voor. 
Ze hebben een voorkeur voor w aterrijke  gebieden met voldoende dekking. Ze schuwen de 
nabijhe id van de mens n ie t en zijn ook in  het stedelijke gebied, in  vijvers en grachten 
ta lr ijk  (veelal in  gezelschap van tam m e vogels). In ju li en augustus komen grote 
ruiconcentraties voor in  de Oostvaardersplassen, de Biesbosch, de Dollard en het 
Deltagebied. In september en ok tober verblijven in het Deltagebied, het IJsselmeergebied 
en de Waddenzee grote aantallen. In november nemen ook in  het rivierengebied de 
aantallen sterk toe. In tegenste lling to t veel andere eendensoorten is de verspreiding van
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deze soort nauwelijks vorstafhankelijk. Er w o rd t vooral gefoerageerd in en rond de 
pleisterplaatsen, maar ook foerageervluchten van enkele tien ta llen  kilom eters naar 
geschikte agrarische gebieden (zowel akkerland ais grasland) zijn n iet ongewoon (SOVON 
1987, Van Roomen et al. 1994, Voslamber et a i  1997).

W ilde Zwaan Cygnus cygnus (niet-broedend)
De belangrijkste pleisterplaatsen van de W ilde Zwaan zijn gelegen in  het 
Lauwersmeergebied, de IJsselmeerpolders, de IJsselvallei en andere plekken in  het 
rivierengebied. De voedselgebieden bestaan zowel u it moerassen (o.a. lisdodde) ais 
graslanden en akkers (in de Flevopolders is een duidelijke voorkeur voor koolzaad 
vastgesteld, maar er w o rd t ook gefoerageerd op andere akkerbouwgewassen). De 
slaapplaatsen bestaan u it rustige, zoete o f zoute wateren, zand- en m odderbanken die op 
enkele tien ta llen  kilom eters van de foerageergebieden kunnen liggen (SOVON 1987, 
SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep 1995, 1996, 1997, Koffijberg et a i  1997).

W interta ling  Anas crecca (niet-broedend)
De b io toop  van de W in te rta ling  bestaat u it a llerlei ondiepe, zowel zoete ais zoute 
wateren. Tijdens en d irect na de broedtijd  concentreert de soort zich in  de Biesbosch, de 
Dollard en zu ide lijk  Flevoland om te ruien. In augustus nemen de aantallen voora l in  het 
W addengebied, het Lauwersmeer, de Dollard en in zuidelijk Flevoland sterk toe. 's W inters 
en voora l bij strenge vorst is de verspreiding grotendeels beperkt to t het zuiden en het 
zuidwesten van het land. In m ilde w inters komen ook in en rond het IJsselmeer, in  het 
Lauwersmeer, de Dollard, Overijssel en Noord-Holland belangrijke aantallen voor. Vooral 
het rivierengebied en het Deltagebied nemen bij strenge vorst sterk in  belang toe. In het 
voorjaar verschuift het zw aartepunt weer naar het noorden. De soort foerageert 
voornam elijk  op zaden in  en rond de wateren waar ze verblijven (SOVON 1987, Van 
Roomen et a i  1994 , Voslamber et a i  1997).

W oudaapje Ixobrychus m inutus  (broedend)
De broedb io toop van het W oudaapje omvat met rie t om zoom de oevers van 
zoetwaterm eren en plassen, stille bochten van langzaam strom ende rivieren, moerassen 
met open w a te r en overgangen tussen dichte riet- o f lisdoddenvegetatie en verspreide 
opslag, zoals oude rivierstrangen, kle iputten, visvijvers, laagveenmoerassen en 
voedselrijke vennen. Tegenwoordig broedt de soort nog maar op een zeer beperkt aantal 
plaatsen in Nederland, in  het laagveengebied en in het zuiden van het land. Het voedsel 
bestaat u it vis, am fib ieën en aquatische insecten, die worden gevangen in  ondiep water 
(Voous i960, Braaksma 1968, Teixeira 1979 , SOVON 1987, Bekhuis 1990, Van Dijk et a i  
1998, Cramp 1998).

W ulp Numenius a rquata  (niet-broedend)
De W ulp heeft bu iten het broedseizoen een voorkeur voor de kustgebieden. Vooral in  het 
W adden- en Deltagebied komen grote aantallen voor. Hier w o rd t tijdens laag w ater 
gefoerageerd op drooggevallen platen en modderbanken. Tijdens hoog water worden 
gemeenschappelijke rustplaatsen gebru ikt, die gelegen zijn op aangrenzende kwelders, 
grasachtige gebieden en open, zandige gebieden. Het D elta-en W addengebied zijn tevens 
belangrijke ru igebieden. Langs meren, rivieren en plassen, en op graslanden in  het 
binnenland w orden meer verspreid, maar veelvuldig foeragerende en slapende W ulpen 
aangetroffen (Boere 1977 , Rozemeijer 1984, SOVON 1987, Van der Hut 1992a, Van 
Roomen et a i  1994 , Voslamber et a i  1997).

Zeearend Haliaeetus a lb ic illa  (niet-broedend)
De Zeearend prefereert w aterrijke  gebieden met voldoende vis o f watervogels. Naast deze 
prooisoorten kunnen zoogdieren een belangrijk onderdeel van hun voedsel uitmaken. De 
soort w o rd t het gehele ja a r , maar voora l in  de w interm aanden in  Nederland gezien. Veel 
w aarnem ingen hebben betrekking op natte b iotopen m et veel w aterw ild  (o.a. 
Oostvaardersplassen, Biesbosch en ooste lijk  rivierengebied). Maar ook op de hogere 
zandgronden op de Veluwe en in Noord-Brabant, in  Drenthe en in  Zeeuws-Vlaanderen 
w ord t de soort regelm atig waargenom en. Ais slaapplaats gebru ikt de soort vooral bomen 
(SOVON 1987, Helmer & W ittgen  1994).
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Zilverplevier Pluvialis squataro la  (niet-broedend)
De Zilverplevier w o rd t het gehele jaar in Nederland gezien, maar voornam elijk  tijdens de 
trek (april/mei en augustus-oktober). De soort heeft een voorkeur voor zoutwaterm ilieus 
en concentreert zich tijdens de trek in het W adden- en Deltagebied, waar een deel van de 
vogels in het najaar een gedeeltelijke rui doorm aakt. Ook in de w interm aanden is de 
verspreiding grotendeels beperkt to t W adden- en Deltagebied. In zeer geringe mate 
maakt de soort gebruik van geschikte binnenlandse gebieden. In het getijdengebied 
w o rd t met laag w ater gefoerageerd op het drooggevallen wad (voornam elijk 
zeeduizendpoten). M et hoog water worden gemeenschappelijke rustplaatsen gebruikt, 
die bestaan u it open, vlakke gebieden, zoals stranden, zandplaten en kwelders (Kersten & 
Piersma 1984, SOVON 1987, Van Roomen et al. 1994 , Voslamber et al. 1997 ).

Zomertaling Anas querquedula  (niet-broedend)
De Zom ertaling heeft een voorkeur voor ondiepe, voedselrijke wateren met een rijke 
drijvende en ondergedoken vegetatie. Zoute wateren w orden gemeden. De soort w ord t 
vooral waargenom en in open moerassen, drassige hooilanden, voedselrijke vennen, 
rivieren en langs de randen van open grote wateren. Zom ertalingen foerageren al 
zwemmend op d ie rlijk  en plantaardig materiaal (SOVON 1987, Cramp 1998).

Zwarte ru ite r Tringa erythropus (niet-broedend)
De Zwarte Ruiter heeft een voorkeur voor natte b io topen m et een zachte bodem, zoals de 
stikkige gedeelten van de getijdengebieden, ondiepe o f onderbem aalde sloten, 
vloeivelden, natte graslanden en oevers van rivieren, meren en plassen. Het voorkom en 
beperkt zich veelal to t het westen en noorden van het land. Vooral in  de Dollard, op het 
Balgzand, langs de Fn'es-Groningse kust, in het Deltagebied, langs het Lauwersmeer en de 
de Oostvaardersplassen komen grote aantallen voor. Deze gebieden doen tevens dienst 
ais ruiplaatsen. In veel m indere mate w orden geschikte gebieden in  het binnenland 
gebru ikt (voornam elijk het oostelijke rivierengebied en de zuidelijke Peel). In het 
getijdengebied foerageert de soort op het drooggevallen wad op kreeftachtigen, wormen, 
weekdieren en vis. De rustgebieden bestaan u it zand- en m odderbanken en oevers van 
meren, rivieren en plassen (Holthuijzen 1979, SOVON 1987, Dijkstra 1995).

Zwarte Specht Dryocopus m artius  (broedend)
De Zwarte Specht heeft een voorkeur voor rustige, grote en redelijk oude bossen (zowel 
loo f- ais naaldbos). Ook komen ze to t broeden in  meer gefragm enteerde bossen o f lanen. 
Het voorkom en is vrijw e l geheel beperkt to t de bosrijke gebieden in  het oosten en het 
zuiden van Nederland en de binnenduinrand van de Hollandse kust. Het voedsel bestaat 
u it insecten en insectenlarven, die vooral u it omgevallen en aangetaste bomen (veelal 
grove dennen) w orden gehaald. Het foerageergebied kan zich u itstrekken to t enkele 
kilom eters van de nestplaats (Blume 1966, Teixeira 1979 , SOVON 1987, Johnsson 1993, 
Cramp 1998).

Zwarte Stern Chlidonias n iger (broedend, niet-broedend)
De Zwarte Stern is tijdens het broedseizoen gebonden aan zoet water. De broedbiotoop 
bestaat voora l u it zoetwatermoerassen, vennen, uiterwaarden, plassen en sloten, en 
oevers van meren en langzaam stromende rivieren. Van belang is de aanwezigheid van 
drijvende w aterp lanten waarop de nesten w orden gebouwd. Bij a fwezigheid van 
geschikte w aterp lanten worden in veel gebieden speciaal voor d it doei uitgelegde vlotjes 
o f andere drijvende m ateria len ais nestgelegenheid gebruikt. Plaatselijk nestelt de soort in 
slootkanten van graslanden en op drooggevallen m odderpla ten. De soort foerageert veel 
op insecten en andere ongewervelde dieren. Naast het aanbod van voldoende insecten is 
de aanwezigheid van v isrijk  w ater binnen een straal van 5 km van het nest van belang, 
om dat vissen een noodzakelijke aanvulling op het d ieet vormen. Tegenwoordig broedt de 
soort voornam elijk  in  laagveenmoerassen, laagveengraslanden en moerassen in 
riv ierkle igebieden. Daarnaast komen er nog kleine aantallen voor in vennen en 
hoogvenen in Drenthe en Noord-Brabant. Tijdens de trek maakt de soort zow el gebruik 
van zoet- ais van zoutwatergebieden. In de nazomer concentreren zich grote aantallen 
foeragerende en ru iende Zwarte Sterns op het IJsselmeer en Markermeer, w aarbij vooral 
het Balgzand (in het verleden ook de Steile Bank en de Oostvaardersplassen) worden 
gebru ikt ais slaapplaats. Daarnaast gebruiken ze het Schor bij Den Oever en de geoogste
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akkerbouwgebieden in  de IJsselmeerpoLders ais voorverzamelplaats op weg naar de 
slaapplaatsen (Voous i960, SOVON 1987, Karman et al. 1995, Van der W inden et al. 1996, 
Beintema 1997).

Zwarte Zee-eend M e lan itta  n igra  (niet-broedend)
De Zwarte Zee-eend is gebonden aan het mariene m ilieu en w o rd t slechts sporadisch in de 
zoete b innenw ateren gezien, 's W inters komen grote groepen zee-eenden voor in 
ondiepe, rustige zoute wateren m et een rijk  voedselaanbod aan geschikte schelpdieren. 
De verspreiding kan van jaar to t jaar sterk verschillen en is afhankelijk van de 
aanwezigheid van kleine schelpdieren (o.a. Halfgeknotte Strandschelp Spisula 
subtruncata). A fhanke lijk  van het voedselaanbod zijn de westelijke Waddenzee, de 
Noordzeekust benoorden de W addeneilanden, de Hollandse kust en de Voordelta van 
belang. In som m ige zomers concentreren zich grote groepen ruiende zee-eenden in  de 
bovengenoemde gebieden (SOVON 1987, Leopold et al. 1995, Leopold 1996b, 
Camphuysen 1996)

Zwartkopm eeuw  Larus m elanocephalus (broedend)
Sinds 1970 broedt de Zwartkopm eeuw  in  toenemend aantal in  Nederland, zow el in  de 
kustgebieden ais in  het binnenland. Het zwaartepunt van de verspreiding lig t in  het 
Deltagebied. Er w o rd t voora l gebroed op door de mens gecreëerde terre inen zoals 
eilandjes in  zoetwatergebieden in  de afgedamde estuaria, en elders ook op slibdepots en 
opspuitte rre inen m et re la tie f korte vegetatie en lage bomen, maar ook in moeras-, duin,- 
en kweldergebieden. Broedende zwartkopm eeuwen w orden voora l aangetroffen in 
Kokm eeuwenkolonies. Het d ieet bestaat voora l u it terrestrische prooien, die gevangen 
worden in  landbouw gebieden (zowel grasland ais akkerland). De foerageergebieden 
kunnen zich op g ro te  afstand van de kolonie bevinden (to t 30 km en u itzonde rlijk  zelfs to t 
80 km) (Glutz von B lotzheim  &. Bauer 1982, M eininger & Bekhuis 1990, W outersen 1990, 
M ein inger et al. 1991, M ein inger 81 Flamant 1998).
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Tabel i .  B iotooprich tlijnen voor criteria- en begrenzingssoorten. Voor iedere soort staat tussen haakjes o f de broedb io toop (B) dan wel de b io toop  bu iten het 
broedseizoen (NB) w o rd t bedoeld. Er is onderscheid gemaakt tussen de nestbiotoop (B), het foerageergebied (F), het slaap/rustgebied (S) en het ru igebied (R). Zie 
paragraaf 1 .2 . voor een beschrijving van de verschillende biotopen.

Soort

Zout
water

Zand
en
modder-
banken

Open 
zand in 
kust- 
qebied

Kwelder Duin Zoet
water

Moeras Half)na- 
tuurlijk 
grasland 
en ruiqte

Biotoop

Hoog
veen

Droge
heide

Stuif
zand

Loofbos Naald
bos

Akker
land

Gras
land

Stede- Overic 
lijk
gebied

Aalscholver (B) F S B. F,S F B,S B.S B

Aalscholver (NB) F s s F F,S S S s

Blauwborst (B) B,F B,F B,F B,F

Blauwe Kiekendief (B) F B,F B,F B.F F F F

Bergeend (NB) NB,F,R,S F,S s s NB.F.R.S S

Bontbekplevier (B) F,S B,F,S B,F,S B,F,S B.S B,S

Bontbekplevier (NB) F,S F,S F,S F,S

Bonte Strandloper (NB) F,S,R S.R S.R S.R

Boomleeuwerik (B) B,F B.F B,F B, F B,F

Brandgans (NB) S S S F S F,S F F

Brilduiker (NB) F,S F,S

Bruine Kiekendief (B) F B,F B,F B,F B,F B,F F

Dodaars (B) B,F B,F



Vervolg tabel 1.

Soort Biotoop

Zout Zand- Open Kwelder Duinen Zoet 
water en zand in water

modder- kust- 
banken gebied

Moeras (Half)na Hoog- 
-tuurlijk veen 
gras
land en
ruigte___________

Droge Stuif- Loofbos Naald- Akker- Gras
heide zand bos land land

Stede
lijk
gebied

Overig

Dodaars (NB) F,S

Draaihals (B)

Drieteenstrandloper (NB) F,S F,S

Duinpieper (B)

Dwergmeeuw (NB) F,S

Dwergstern (B) F F,S B,S

Eidereend (B) F F

Eidereend (NB) F.S.R F,S,R S,R

Fuut (NB) R.F.S

Geoorde Fuut (B)

Geoorde Fuut (NB) F.S.R

Goudplevier (NB) S,R

Grauwe Gans (NB) S S S

Grauwe Kiekendief (B)

Grauwe Klauwier (B)

B

S,R

B,F

B.F

F,S

F,S 

F

R.F.S

B,F

F.S.R

R„S

F.S

R,F

B.F

B.S

F.R 

F,S

B,F

B,F 

B.F

B.F

B.F B.F

B.F

B.F B.F

F.R

F

B.F

F.R

F

B.F

B.F B.F B.F



Vervolg tabel l .
Soort Biotoop

Zout Zand- Open Kwelder Duinen Zoet 
water en zand in water

modder- kust- 
banken gebied

Moeras (Half)na Hoog-
-tuurlijk veen 
gras
land en 

__________ ruigte____________

Droge Stuif- Loof- Naald- Akker-
heide zand bos bos land

Gras- Stede-
land lijk

gebied

Groenpootruiter (NB) 

Grote Karekiet (B)

Grote Stern (B)

Grote Zaagbek (NB) 

Grote Zee-eend (NB) 

Grote Zilverreiger (B) 

Grote Zilverreiger (NB) 

Grutto (NB)

Ijsvogel (B)

Kanoetstrandloper (NB) 

Kemphaan (B) 

Kemphaan (NB)

Kievit (NB)

Kleine Mantelm eeuw (B) 

Kleine Rietgans (NB)

F,R

F

F,S 

F,S

F.R F,R F.R F,R F.R

F.R

B,S B

S,R S.R

B,F

B,S B,5

F,S

F

F

B.F

B,F

B.F

F

B,F 

F,S 

F

B,S

F

B,F B.F 

F,S 

F 

F 

F

B,S

Overig

B, F



Vervolg tabel 1.

Soort

Zout
water

Zand
en
modder
banken

Open 
zand in 
kust
gebied

Kwelder Duinen Zoet
water

Moeras (Half)na 
-tuurlijk 
gras
land en 
ruiqte

Biotoop

Hoog
veen

Droge
heide

Stuif
zand

Loofbos Naald
bos

Akker
land

Gras
land

Stede
lijk
gebied

Overig

Kleine Zilverreiger (NB) F F F

Kleine Zwaan (NB) S S F,S F F F

Kluut (B) F F B B F B B B

Kluut (NB) F,S F F,S

Kolgans (NB) S S S F,S F,S F,S

Korhoen (B) B,F B,F F F F F

Kraanvogel (NB) S F

Krakeend (NB) F,S F,S

Krombekstrandloper (NB) F,R S,R F,S,R F,S,R

Krooneend (NB) F,S

Kuifduiker (NB) F,S

Kuifeend (NB) F,S,R

Kwak (B) F B

Kwartelkoning (B) B,F B,F B,F

Lachstern (NB) S F S F



Vervolg tabel 1.

Soort

Zout
water

Zand
en
modde-
rbanken

Open 
zand in 
kust
gebied

Kwelder Duinen Zoet
water

Moeras (Half)na 
-tuurlijk 
gras
land en 
ruiqte

Biotoop

Hoog
veen

Droge
heide

Stuif
zand

Loofbos Naald
bos

Akker
land

Gras
land

Stede
lijk
gebied

Overig

Lepelaar (B) F B B F B,F

Lepelaar (NB) F,S F,S F,S S

Meerkoet (NB) S,F S,F s,F F F

Middelste Zaagbek (NB) F,S F,S

Nachtzwaluw (B) B,F B,F B,F B,F B,F B.F B,F

Nonnetje (NB) S,F S,F

Noordse Stern (B) F F,S B,S B,S B,S

Oeverzwaluw (B) B,F B,F B,F

Paapje (B) B,F B,F B,F B.F B,F B,F B,F

Parelduiker (NB) F,S F,S

Pijlstaart (NB) F,S F,S F,S F

Porseleinhoen (B) B,F B,F B,F B,F

Purperreiger (B) B,F B,F



Vervolg tabel l .

Soort

Zout
water

Zand
en
modder
-banken

Open 
zand in 
kust
gebied

Kwelder Duinen Zoet
water

Moeras (Half)na 
-tuurlijk 
gras
land en 
ruiqte

Biotoop

Hoog
veen

Droge
heide

Stuif
zand

Loofbos Naald
bos

Akker
land

Gras
land

Stede
lijk
gebied

Overig

Regenwulp (NB) F,S F,s F s S F,S S F

Reuzenstern (NB) s S F S

Rietzanger (B) B.F B,F

Roerdomp (B) F B.F B,F

Roodborsttapuit (B) B,F B,F B,F B.F B,F B,F B.F

Roodkeelduiker (NB) F,S F,S

Rosse Grutto (NB) F,S,R S,R S,R S F

Rotgans (NB) S F,S S F,S F,S F F

Scholekster (NB) F,S,R S,R F,S,R F.S.R S F,S

Slechtvalk (NB) F F F F F F F F F

Slobeend (NB) F,S F,S

Smient (NB) S F,S F,S F,S F,S F

Snor (B) B.F

Steenloper (NB) F,S,R F.S.R F,S,R F.S.R F,S, R F.S.R

Strandplevier (B) F F,S F,S F



Vervolg tabel 1.

Soort

Zout
water

Zand
en
modder-
banken

Open 
zand in 
kust
gebied

Kwelder Duinen Zoet
water

Moeras (Half)na 
-tuurlijk 
gras
land en 
ruiqte

Biotoop

Hoog
veen

Droge
heide

Stuif
zand

Loofbos Naald
bos

Akker
land

Gras
land

Stede- Overig 
tijk
gebied

Strandplevier (NB) F.R R„S R..S F.R

Tafeleend (NB) F,R F.R.S

Taigarietgans (NB) s F S F F

Tapuit (B) B,F B.F B,F B.F B.F B.F B.F B.F

Toendrarietgans (NB) S S s F F F

Toppereend (NB) F,S F.S.R

Tureluur (NB) F,R F,S.R S.R F.S.R F.R F.S.R

Velduil (B) B,F B,F B.F B.F B,F B.F F F

Visarend (NB) F

Visdief (B) F F,S B,S B,S B F B B B

Watersnip (B) B.F B,F B.F B.F

Wespendief (B) B.F B.F

Wilde Eend (NB) S F.S.R F,S F,S F F F.S

Wilde Zwaan (NB) F,S S F.S F F F

Wintertaling (NB) F,S F F.S F.S.R F,S

Woudaapje (B) F B,F



Vervolg tabel i .

Soort

Zout
water

Zand
en
modder-
banken

Open 
zand in 
kust
gebied

Kwelder Duinen Zoet
water

Moeras (Half)na 
-tuurlijk 
gras
land en 
ruiqte

Biotoop

Hoog
veen

Droge
heide

Stuif
zand

Loofbos Naald
bos

Akker
land

Gras
land

Stede
lijk
gebied

Overig

Wulp (NB) F.S.R S,R S,R S.R F.S.R F.R

Zeearend (NB) F F F S S F F

Zilverplevier (NB) F,R S,R S.R S.R

Zomertaling (NB) F,S F

Zwarte Ruiter (NB) F,R F,S,R S,R F.R F.R S.R

Zwarte Specht (B) B,F B,F

Zwarte Stern (B) S B.F B„F F B.F B.F

Zwarte Stern (NB) F S F S

Zwarte Zee-eend (NB) F,R.S

Zwartkopmeeuw (B) B B B B F F



Tabel 2 . Het gebruik van fysisch-geografische regio’s per vogelsoort. Voor iedere soort staat tussen haakjes o f het regiogebruik tijdens het broedseizoen (B) 
o f buiten het broedseizoen (NB) is beschreven. Zie figuu r l  voor de gebruikte begrenzingen van de fysisch-geografische regio ’s.

Soort

Heuvelland Hogere

zandgronden

Rivieren-gebied Laagveen-

gebied

Fysisch-geografische regio

Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten

zeearmen

Getijden-gebied Noordzee

Aalscholver (B) X X X X X X

Aalscholver (NB) X X X X X X

Blauwborst (B) X X X X X X

Blauwe Kiekendief (B) X X X X X

Bergeend (NB) X X X X

Bontbekplevier (B) X X X X

Bontbekplevier (NB) X X X

Bonte Strandloper (NB) X X X

Boomleeuwerik (B) X X X

Brandgans (NB) X X X X X

Brilduiker (NB) X X X X X X X

Bruine Kiekendief (B) X X X



Vervolg tabel 2 .
Soort Fysisch-geografische regio

Heuvelland Hogere Rivieren-gebied Laagveen- Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten Getijden-gebied Noordzee

zandgronden gebied zeearmen

Dodaars (B) X X X X X X X X

Dodaars (NB) X X X X X X X X

Draaihals (B) X X X X X X

Drieteenstrandloper (NB) X X X

Duinpieper (B) X

Dwergmeeuw (NB) X X

Dwergstern (B) X X X X

Eidereend (B) X X X X

Eidereend (NB) X X X X

Fuut (NB) X X X X X

Geoorde Fuut (B) X X X X

Geoorde Fuut (NB) X X X X X X

Goudplevier (NB) X X X X X X X

Grauwe Gans (NB) X X X X X

Grauwe Kiekendief (B) X X X X

Grauwe Klauwier (B) X X X X X



Vervolg tabel 2 .

Soort

Heuvelland Hogere

zandgronden

Rivieren-gebied Laagveen-

gebied

Fysisch-geografische regio

Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten

zeearmen

Getijden-gebied Noordzee

Groenpootruiter (NB) X X X X X X X

Grote Karekiet (B) X X X X X X

Grote Stern (B) X X X X X

Grote Zaagbek (NB) X X X X X X

Grote Zee-eend (NB) X X

Grote Zilverreiger (B) X X X

Grote Zilverreiger (NB) X X X X X

Grutto (NB) X X X X X X

Ijsvogel (B) X X X X X

Kanoetstrandloper (NB) X X X

Kemphaan (B) X X X

Kemphaan (NB) X X X X X

Kievit (NB) X X X X X X

Kleine Mantelmeeuw (B) X X X X X

Kleine Rietgans (NB) X X X

Kleine Zilverreiger (NB) X X X X X



Vervolg tabel 2 .

Soort

Heuvelland Hogere

zandgronden

Rivieren-gebied Laagveen-

gebied

Fysisch-geografische regio

Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten

zeearmen

Getijden-gebied Noordzee

Kleine Zwaan (NB) X X X X X X

Kluut (B) X X X X X X

Kluut (NB) X X X X

Kolgans (NB) X X X X X X

Korhoen (B) X

Kraanvogel (NB) X

Krakeend (NB) X X X X X X

Krombekstrandloper (NB) X X X

Krooneend (NB) X X X

Kuifduiker (NB) X

Kuifeend (NB) X X X X X X

Kwak (B) X X X X X

Kwartelkoning (B) X X X X

Lachstern (NB) X X

Lepelaar (B) X X X X



Vervolg tabel 2 .

Soort

Heuvelland Hogere

zandgronden

Rivieren-gebied Laagveen- 

gebied

Fysisch-geografische regio

Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten

zeearmen

Getijden-gebied Noordzee

Lepelaar (NB) X X X X

Meerkoet (NB) X X X X X X X

Middelste Zaagbek (NB) X X

Nachtzwaluw (B) X X

Nonnetje (NB) X X

Noordse Stern (B) X X X X X

Oeverzwaluw (B) X X X X X X

Paapje (B) X X X X

Parelduiker (NB) X X X

Pijlstaart (NB) X X X X

Porseleinhoen (B) X X X X X

Purperreiger (B) X X

Regenwulp (NB) X X X X X X

Reuzenstem (NB) X X X X

Rietzanger (B) X X X X X

Roerdomp (B) X X X X X



Vervolg tabel 2.

Soort Fysisch-geografische regio

Heuvelland Hogere

zandgronden

Rivieren-gebied Laagveen-

gebied

Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten

zeearmen

Getijden-gebied Noordzee

Roodborsttapuit (B) X X X X X X

Roodkeelduiker (NB) X X X

Rosse Grutto (NB) X X X X

Rotgans (NB) X X X X

Scholekster (NB) X X X

Slechtvalk (NB) X X X X X X X

Slobeend (NB) X X X X X X

Smient (NB) X X X X X X

Snor (B) X X X X X

Steenloper (NB) X X X X

Strandplevier (B) X X X X

Strandplevier (NB) X X X X

Tafeleend (NB) X X X X X X X

Taigarietgans (NB) X X

Tapuit (B) X X X X X X

Toendrarietgans (NB) X X X X X X



Vervolg tabel 2.

Soort Fysisch-geografische regio

Heuvelland Hogere

zandgronden

Rivieren-gebied Laagveen-

gebied

Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten

zeearmen

Getijden-gebied Noordzee

Toppereend (NB) X X X

Tureluur (NB) X X X X

Velduil (B) X X X X X X

Visarend (NB) X X X X X X

Visdief(B) X X X X X X X X

Watersnip (B) X X X X X

Wespendief (B) X X

W ilde Eend (NB) X X X X X X X X

W ilde Zwaan (NB) X X X X

Wintertaling (NB) X X X X X X X

Woudaapje (B) X X X X X

W ulp (NB) X X X X X

Zeearend (NB) X X X X X

Zilverplevier (NB) X X X X

Zomertaling (NB) X X X X X X



Vervolg tabel 2 .

Soort Fysisch-geografische regio

Heuvelland Hogere

zandgronden

Rivieren-gebied Laagveen-

gebied

Zeeklei-gebied Duinen Afgesloten

zeearmen

Getijden-gebied Noordzee

Zwarte Ruiter (NB) X X X X X X X

Zwarte Specht (B) X X X

Zwarte Stern (B) X X X

Zwarte Stern (NB) X X X X

Zwarte Zee-eend (NB) X X

Zwartkopmeeuw (B) X X X X
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Bijlage l .  In deze bijlage worden de gebruikte criteria voor de opname van vogelsoorten 
in  het huidige rapport behandeld (voor verdere in fo rm atie  zie Van Roomen et al. 2000).

Soorten w aarvoor criteria moeten worden toegepast, drem pelwaarden en 
aanvullende soorten voor begrenzing

1. Geregeld voorkom ende soorten van Bijlage I van de V ogelrich tlijn
2. Biogeografische populaties watervogels en 1%-drempels
3. Toepassing 1%-drempels voor broedende watervogels
4 . Andere geregeld voorkom ende trekvogels

B ijla g e  la .  S o o rte n  van B ijla g e  I van de V o g e lr ic h tlijn  d ie  a is  b ro e d v o g e l e n /o f  ais 
n ie t-b ro e d v o g e l z ijn  b e tro k k e n  b i j  de se lectie  en b e g re n z in g  van a a n  te  w ijzen  
spec ia le  bescherm ingszones.

AvN Status volgens de Avifauna van Nederland, I (Van den Berg & Bosman 1999) 
alg = algemeen, v rij a lg = idem, m aar n ie t ta lrijk , onreglm  = onregelm atig, sch-vzeld = 
schaars to t v rij zeldzaam
pSPA IBA94 = in de gebiedenselectie betrokken soort opgenomen in IBA94

X = in de gebiedenselectie betrokken soort, m aar n ie t behandeld in IBA94 
"= broedv" = n ie t betrokken in de gebiedenselectie, verspreiding van niet- 

broedvogels overeenkomstig die van broedvogels
dtrek = idem, voorkom en be tre ft doortrekkende vogels zonder vaste 

verblijfp laatsen
brv + dtrek = idem, verspreiding van niet-broedvogels overeenkomstig die van 

broedvogels en voorkomen doortrekkende vogels be tre ft vogels zonder vaste 
verblijfp laatsen

verspreid = idem, voorkomen van niet-broedvogels verspreid, geen concentraties
bekend

Bijlage Soort Broedvogels Niet-broedvogels
la

AvN 1 pSPA AvN 1 pSPA
1 Roodkeelduiker Cavia ste lla ta
2 Parelduiker Gavia arctica
4 Kuifdu iker Podiceps auritus
19 Roerdomp Botaurus stellaris
20 W oudaapje Ixobrychus m inutus
23 Kleine Z ilverreiger Egretta garzetta
24 Grote Z ilverre iger Egretta alba
25 Purperreiger Ardea purpurea
29 Lepelaar Platalea leucorodia
31 Kleine Zwaan Cygnus columbianus
32 W ilde Zwaan Cygnus cygnus
35 Brandgans Branta leucopsis
40 Nonnetje Mergus albellus
42 W espendief Pernis apivorus
46 Zeearend Haliaeetus a lb ic illa
52 Bruine K iekendief Circus aeruginosus
53 Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
55 Grauwe Kiekendief Circus pygargus
67 Visarend Pandion haliaetus
73 Slechtvalk Falco peregrinus
77 Korhoen Tetrao te trix
84 Porseleinhoen Porzana porzana
87 Kw arte lkoning Crex crex

schaars IBA94 
zeldzaam IBA94 
onregelm  -
zeldzaam IBA94 
schaars IBA94 
alg IBA94

alg IBA94
schaars IBA94 
zeldzaam IBA94

alg IBA94

zeldzaam IBA94 
schaars IBA94 
schaars IBA94

onregelm  -

alg IBA94
schaars IBA94
vrij alg X
schaars = broedv
vrij alg = broedv
schaars X
schaars X
schaars = broedv
alg IBA94
alg IBA94
alg IBA94
alg IBA94
alg X
alg brv + dtrek
schaars IBA94
alg brv + dtrek
alg brv + dtrek
sch-vzeld = broedv
alg X
schaars IBA94
sch-vzeld = broedv
alg = broedv
schaars = broedv
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91 Kraanvogel Crus grus - - alg IBA94
97 Kluut Recurvirostra avosetta alg IBA94 alg IBA94
101 Goudplevier Pluvialis apricaria - - alg X
103 Kemphaan Philomachus pugnax schaars IBA94 alg IBA94
105 Rosse G rutto Limosa lapponica - - alg X
110 Zwartkopm eeuw Larus melanocephalus schaars IBA94 sch-alg dtrek
113 Lachstern Gelochelidon n ilo tica - - sch-vzeld IBA94
114 Reuzenstem Sterna caspia - - schaars IBA94
115 Grote Stern Sterna sandvicensis alg IBA94 alg dtrek
117 Visdief Sterna hirundo alg IBA94 alg = broedv
118 Noordse Stern Sterna paradisaea alg IBA94 alg dtrek
119 Dwergstern Sterna a lb ifrons alg IBA94 alg dtrek
121 Zwarte Stern Chlidonias niger alg IBA94 alg IBA94
135 V eldu il Asio flam m eus schaars IBA94 sch-alg verspreid
137 Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus schaars IBA94 sch-alg dtrek
139 IJsvogel Alcedo atthis schaars IBA94 sch-alg verspreid
142 Zwarte Specht Dryocopus m artius alg IBA94 alg = broedv
153 Boom leeuwerik Lullula arborea alg IBA94 alg dtrek
154 Duinpieper Anthus campestris schaars IBA94 schaars = broedv
156 Blauwborst Luscinia svecica alg IBA94 alg dtrek
171 Grauwe Klauwier Lanius co llu rio schaars IBA94 schaars 99

B ijla g e  lb .  In N e d e rla n d  g e re g e ld  vo o rkom end e  s o o rte n  van B ijla g e  I van de 
V o g e lr ic h tli jn  d ie  noch  a is  b ro e d vo g e l, noch  ais n ie t-b ro e d vo g e l, z ijn  b e tro kke n  b ij 
de se lec tie  o f  b e g re n z in g  van a a n  te  w ijze n  specia le  bescherm ingszones.

A vN  S ta tus vo lgens A v ifa u n a  van N ederland , I (V an  den  Berg & Bosm an 1999 ) 
a lg  = a lgem een , o n re g e lm  = o n re g e lm a tig  
Reden (van  h e t b u ite n  b e sch o u w in g  la te n )

H e r in tro  = b e tre ft  v o o ra l g e h e rin tro d u ce e rd e  e xe m p la re n  en hun  
n a k o m e lin g e n

D tre k  = b e tre ft  d o o rtre k k e rs  o f  zom ergas ten  z o n d e r vaste  v e rb lijfp la a ts e n

Bijlage Soort Broedvogels Niet-broedvogels
ib

AvN reden AvN reden
13 Vaal S torm vogeltje Oceanodroma leucorhoa - schaars dtrek
21 Kwak Nycticorax nycticorax onregelm schaars dtrek
26 Zwarte Ooievaar Ciconia n igra - schaars dtrek
27 Ooievaar Ciconia ciconia schaars herin tro  schaars herintro
34 Dwerggans Anser erythropus - schaars herintro
44 Zwarte W ouw  Milvus m igrans - schaars dtrek
45 Rode W ouw  Milvus m ilvus - schaars dtrek
69 Smelleken Falco colum barius - alg 1

95 Steltk luut Himantopus him antopus onregelm schaars dtrek
100 M orine lp lev ie r Charadrius m orinellus - schaars dtrek
107 Bosruiter Tringa glareola - alg 2

109 Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus - schaars dtrek
166 Kleine V liegenvanger Ficedula parva - schaars dtrek
180 Ortolaan Emberiza ho rtu lana onregelm alg dtrek

1 = W ijd verspreide soort in  w interseizoen die w at ta lr ijke r voorkom t in Drenthe, 
Flevoland, langs de kust, Veluwe en Deltagebied; d it zijn meestal open 
cultuurlandschappen, waarin  nauwelijks gebieden met concentraties zijn aan te merken
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2 = Talrijke doo rtrekke r die verspreid over het gehele land voorkom t; concentraties van 
enige omvang zijn n ie t bekend

Bijlage 1 c. Biogeografische populaties en drempelwaarden (aantallen vogels) van in 
Nederland voorkomende watervogels voor de toepassing van de 1%-drempel (niet- 
broedvogels; namen van ondersoorten zijn alleen vermeld indien relevant (bron: Waterfowl 
Population Estimates, Rose & Scott 1997).

Watervogelsoort_________________________ Biogeografische populatie_____ l%
Roodkeelduiker Cavia ste lla ta NW. Europe (win) 750
Parelduiker Cavia arctica Western Siberia/ Europe 1200
Dodaars Tachybaptus ru fico llis Western Palearctic *

Fuut Podiceps cristatus NW. Europe (win) 1500
Kuif duiker Podiceps auritus NW. Europe (large billed) 50
Geoorde Fuut Podiceps n igrico llis Western Palearctic 1000
Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis N orthern/ Central Europe 2000
Lepelaar Platalea leucorodia Eastern A tlantic 30
W ilde Zwaan Cygnus cygnus NW. Mainland Europe 400
Kleine Zwaan Cygnus colum bianus W. Siberia/ NE-NW. Europe 170
Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus Spitsbergen/ NW. Europe 340
Rietgans Anser fa b a lis  faba lis W. Siberia/ NE-NW. Europe 800
Rietgans Anser fa b a lis  rossicus W. & C. Siberia/ NE-SW. Europe 3000
Kolgans Anser a lb ifrons NW. Siberia/ NW-NE. Europe 6000
Grauwe Gans Anser anser NW. Europe/ SW. Europe 2000
Brandgans Branta leucopsis Russia/ Germany/ Netherlands l800
Rotgans Branta bern ic la  bernicla W. S iberia/W . Europe 3000
Bergeend Tadorna tadorna NW. Europe 3000
Krakeend Anas strepera NW. Europe 300
Smient Anas penelope W. Siberia/ NW-NE. Europe 12500
Slobeend Anas clypeata NW/ Central Europe 400
Pijlstaart Anas acuta NW. Europe 600
Zomertaling Anas querquedula W. Siberia/ Europe/ W. Africa 20000
W interta ling Anas crecca NW. Europe 4000
W ilde Eend Anas plathyrhynchos NW. Europe *

Krooneend N etta ru fin a SW/ Centr. Europe/ W. Med. 250
Tafeleend A ythya fe r in a NW/ NE. Europe 3500
Kuif eend Aythya fu lig u la NW. Europe 10000
Toppereend A ythya  m arila N orthern /W estern  Europe 3100
Eidereend Som ateria m ollissim a Baltic/ Denmark/ Netherlands 15000
Zwarte Zee-eend M e la n itta  n igra W. S iberia /W  & N. Europe ... 16000
Grote Zee-eend M e la n itta  fusca W. Siberia/ N. Europe 10000
Brilduiker Bucephala clangula NW/ Central Europe 3000
Nonnetje Mergus albellus NW / Central Europe 250
Middelste Zaagbek Mergus serra tor NW/ Central Europe 1250
Grote Zaagbek M ergus merganser NW/ Central Europe 2000
Kraanvogel Grus grus Northwestern Europe 650
Meerkoet Fulica a tra NW. Europe (win) 15000
Scholekster Haem atopus ostralegus Europe and N/ W. Africa 9000
Kluut Recurvirostra avosetta West Europe/W . Med (breeding) 700
Goudplevier Pluvialis apricaria NW. Europe (breeding) 18000
Zilverplevier Pluvialis squataro la Eastern A tlantic (w in tering) 1500
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Kievit Vanellus vanellus Europe (breeding) *
Bontbekplevier Charadrius h ia ticu la  Europe/ Northern Africa (win) 500
Bontbekplevier Charadrius h ia ticu la  W est/ Southern Africa (win) 2000
Strandplevier Charadrius alexandrinus Eastern A tlantic 700
G rutto  Limosa lim osa  Western Europe/ W. Africa 3500
Rosse G rutto Limosa lapponica  Southwestern Africa (w in) 7000
Rosse G rutto L. lapponica  (nov-mrt) Western Palearctic (w intering) 1000
Regenwulp Numenius phaeopus Europe/ Western Africa 6500
W ulp Numenius arquata  Europe (breeding) 3500
Zwarte Ruiter Tringa erythropus  Europe/ Western Africa 1200
Ture luur Tringa totanus totanus  Eastern A tlantic (w in tering) 1500
Ture luur Tringa totanus robusta  Iceland/ Faroes Islands (bre) 1500
G roenpoo tru ite r Tringa nebularia  Europe/ Western Africa *
Steenloper Arenaria  interpres  Western Palearctic (w intering) 700
Steenloper Arenaria  interpres  W estern/ Southern Africa (win) 300
Kanoetstrandloper C. canutus islandica W estern/ Southern Africa (win) 5000
Kanoetstrandloper C. canutus islandica NE. Canada - NW. Europe 3500
Drieteenstrandloper Calidris alba  East A tlan tic / W&S. Africa (w in) 1000
Bonte Strandloper Calidris a lp ina alp ina  N. Siberia/ Europe/ West Africa 14000
Bonte Strandloper Calidris a lp ina schinzii Iceland/ greenland (breeding) 8000
Krom bekstrandloper Calidris fe rrug inea  SW. E urope/W est Africa 4500
Kemphaan Philomachus pugnax  Western Africa *
Dwergm eeuw Larus m inutus  Central and E. Europe (breeding) 750
Lachstern Gelochelidon n ilo tica  Western Europe/ W. Africa 120
Reuzenstem Sterna caspia Europe (breeding) 60
Zwarte Stern Chlidonias n iger Europe/ Asia (breeding) 2000
* = Soorten w aarvoor geen drempelwaarde is vastgesteld, maar die w e l een ro l hebben 
gespeeld ais begrenzingssoort

Bijlage ld . Vergelijking van toegepaste drem pelw aarden (aantal 
broedparen, tenzij anders vermeld) voor de toepassing van de 1%-drempel 
op in Nederland broedende watervogels.

IBA89 drem pelwaarden zoals toegepast in Inventory o f Im portan t Bird Areas in the 
European Com m unity (rapport samengesteld in opdracht van de Europese Commissie, 
G rim m ett & Gam m ell 1989)
IBA94 Belangrijke Vogelgebieden in Nederland (Van den Tempel & Osieck 1994)
WPE W aterfow l Population Estimates (Rose & Scott 1997); Bl = BirdLife In ternationa l
wEU 1%-drempels gebaseerd op broedpopulatie in Westeuropese deel van de Europese 
Unie

(bron: BirdLife In ternationa l) 
pSPA toegepaste 1%-drempelwaarde voor broedvogels

Soort IBA89 IBA94 WPE wEU pSPA
Populatie

________ 1% van populaties u itgedrukt in paren crt1 paren vogels bron  paren paren
Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis 200 1 400 2000 Bl 720 700

N o o rd -en Midden-Europa 
Roerdomp Botaurus stellaris 25 1 10 250+ Bl 15 15

West-Europa
Purperreiger Ardea purpurea  65 1 50 50 50

West-Europa



Biotoopbeschrijvingen Vogelrichtlijnsoorten 65

Lepelaar Platalea leucorodia
Oost-Atlantisch

6 1 10 30 M5 11 10

Kluut Recurvirostra avosetta
West-Europa/ W est-M iddellandse Zee

115 1 200 6702 SM 210 225

Kleine M antelm eeuw L. fuscus graelsii
NW-Europa

17003 1 I3OO 4500 LY 1400 1500

Grote Stern Sterna sandvicensis
West-Europa/ West-Afrika

400 1 450 1500 Bl 500 500

Visdief Sterna h irundo
Zuid- en West-Europa

500 2 1000 1800 LY 600 600

Dwergstern Sterna a lb ifrons
Oost-Atlantisch (broedend)

50 2 140 340 LY 110 110

Zwarte Stern Chlidonias n iger
Europa/ Azië (broedend)

1%-drempel n ie t toegepast

200 1 100 2000 Bl 7204 700

Zwartkopm eeuw Larus melanocephalus
Europa

250 2 15 1000+ Bl 45 -

Noordse Stern Sterna paradisaea
Noord-Europa (broedend)

800 2 1600 10000+ Bl 1200 ”

I1) criteria toegepast in IBA89:
1 - Sites supporting one per cent or more of the breeding pairs of the biogeographical population.
2 - If Criterion 1 is not appropriate [...] criteria for the selection of breeding sites have been based on the specific 
characteristics of dispersion and habitat preference of the species.
(2) 1% van de geschatte populatiegrootte; de hieruit afgeleide drempelwaarde is afgerond op 700
(3) geen onderscheid gem aakt naar ondersoort
(4) dit betreft 1% van de totale Europese populatie omdat een aparte West-Europese broedpopulatie niet kan 
worden onderscheiden door vermenging van vogels in de trek- en winterperiode

Bijlage le. Soorten (trekvogels) van de nationale Rode Lijst waarvan het 
voorkomen van broedvogels is meegewogen in de vaststelling van begrenzing van 
aan te wijzen Speciale Beschermingszones (begrenzingssoorten)

BD = (o) vermeld in Basisdossier Vogelrichtlijn (onder Andere soorten Broedvogels), (•)
ook vermeld in Belangrijke Vogelgebieden in Nederland (1994, tabel 9)
RL = categorie w aaronder opgenomen in de Rode Lijst (Osieck & Hustings 1994)
Wv = w atervogelsoort
M inpop = ondergrens van de landelijke popu la tiegroo tte  o f  laagst vastgestelde waarde in 
periode

Soort_________________________________ BD RL W v Jaar______Minpop 1% Bron
Dodaars Tachybaptus ru fico llis C X 1989-91 1000 10 Osieck & Hustings 1994
Geoorde Fuut Podiceps n igrico llis 0 D X 1995 160 2 van Dijk et al. 1997, '98
Eidereend Somateria m ollissim a 0 C X 1997 8500 85 van Dijk et al. 1999
Bontbekplevier Charadrius h ia ticu la 0 C X 1997 355 4 van Dijk et al. 1999
Strandplevier Charadrius alexandrinus • B X 1996 320 3 van Dijk et al. 1998

W atersnip Gallinago ga llinago C X 1993-97 2000 20 zie voe tnoo t #

Draaihals Jynx to rqu illa 0 C - 1995 , ‘97 50 1 van Dijk et al. 1997, 1999
Oeverzwaluw Riparia ripa ria 0 c - 1997 I85OO 185 van Dijk et al. 1999
Paapje Saxicola rubetra 0 c - 1997 390 4 van Dijk et al. 1999
Roodborsttapuit Saxicola to rquata 0 c - 1993-97 25OO 25 zie voe tnoo t #
Tapuit Oenanthe oenanthe c - 1993-97 1000 10 zie voe tnoo t #
Snor Locustella luscinioides 0 c - 1993-97 1000 10 zie voe tnoo t #
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Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus C - 1989-91 12000 120 Osieck & Hustings 1994
Grote Karekiet A. arundinaceus •  B - 1997 225 2 van Dijk et al. 1999

(#) Osieck & Hustings (1994) vermelden voor de periode 1989-91 een ondergrens van resp. 2400, 1800, 
1500 en 1300 broedparen; gelet op vastgestelde trend populatieschatting aangepast (vgl. van Dijk et al. 
1999).
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