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Het wel en wee van 
diverse vogelgroepen de 

afgelopen decennia 
De Nederlandse vogelbevolking is samengesteld uit standvogels, 
zomergasten, doortrekkers en wintergasten. Standvogels blijven 

hier hun hele leven (in de broedtijd en daarbuiten), zomergasten 
verblijven alleen in ons land om jongen groot te brengen, 

doortrekkers gebruiken Nederland als 'tankstation onderweg en 
wintergasten zijn ervan afhankelijk om de winter goed door te 
komen. In dit artikel worden de aantalsonrwikkelingen van de 

Nederlandse broedvogels (standvogels en zomergasten) en winter-
vogels (standvogels en wintergasten) onder de loep genomen. 

Foto 1. Met veel soorten 
weidevogels gaat het 
slecht In Nederland. Met 
name bij een kritische 
soort als de Kemphaan 
{Philomachus pugnax) gaat 
de snelle afname gestaag 
door (foto: Bert Bos). 

Broedvogels 
Van uitgestorven, zeldzame, schaarse en 
recent gevestigde broedvogels is op basis 
van literatuurgegevens getracht een schat
ting te geven van het aantal broedparen in 
de peiljaren 1900, 1950, 1980, 1990 en 
1995. Het is slechts van enkele vogelsoor
ten mogelijk om een schatting van rond 
1900 te geven. Van een groot aantal soor
ten was het mogelijk om nauwkeurige 
aantalsschattingen te maken voor de jaren 
1950 (vooral opvallende en op een 
beperkt aantal locaties voorkomende 
soorten), 1980 (atlasperioden) en 1990. 
Van de recente jaren was het alleen moge
lijk om voor kolonievogels en zeldzame 

soorten, die (vrijwel) jaarlijks worden 
geteld in Nederland aantalsschattingen te 
maken. 

De grote hoeveelheid gegevens die 
het SOVON-onderzoek de afgelopen 
decennia heeft opgeleverd kunnen hier 
alleen in sterk samengevatte vorm worden 
besproken. Na een totaaloverzicht van de 
ontwikkelingen in de broedvogelbevol-
king deze eeuw zullen van twee begroei-
ingstypen (bos en agrarisch gebied) de 
aantalsontwikkelingen van 137 zeldzame 
en schaarse aandachtssoorten waarvan 
tenminste sinds 1950 gegevens beschik
baar zijn worden besproken (tabel 1). 

Totaaloverzicht 
In Nederland hebben sinds het begin van 
de eeuw 194 soorten vogels regelmatig 
gebroed. Sinds 1990 zijn nog 186 soor
ten regelmatig broedend vastgesteld. Acht 
soorten die aan het begin van deze eeuw 
met meer dan tien paren in ons land 
voorkwamen zijn inmiddels verdwenen 
als broedvogel. 

Met name de vogels van heide en 
stuifeanden, bosranden en struwelen, 
moerassen en agrarisch gebied zijn deze 
eeuw in aantal achteruitgegaan (tabel 2). 
De meeste uitgestorven soorten komen 
voor in deze begroeiingstypen. Bij de 
vogels van heide en bosranden en struwe
len lijkt de laatste paar jaar stabilisarie van 
de aantallen op te treden. Na de sterke 
afriame door de grootschalige ontginning 
van de 'woeste gronden' tot aan de jaren 
zeventig en de sterke vergrassing na de 
jaren zestig lijken maatregelen als plaggen 
en begrazen hun vruchten af te werpen. 
Met de vogels van agrarisch gebied gaat 
het echter onveranderd slecht. 
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Tabel 1. Overzicht van de 

trends van een selectie van 

137 zeldzame en schaarse 

soorten in de vier perioden. 

Alleen soorten waarvan 

tenminste informatie over 

trends sinds de jaren vijftig 

beschil<baar is zijn opgeno

men in het overzicht. 

verdwenen 

achteruit 

gelijk of fluctuerend 

vooruit 

nieuw 

onbekend 

Totaal 

1900-

1950 

4 

27 

13 

26 

. 1 7 . 

47 

120 

1950-

1980 

6 

50 

10 

42 

11 

18 

128 

1980-

1990 

2 

45 

31 

42 

6 

11 

127 

1990-

1995 

1 

33 

49 

44 

1 

9 

130 

Tabel 3. Populatle-

ontwil(keling van 

broedvogels van 

agrarisch gebied. 

watervogels 

moerasvogels 

duin- en kustvogels 

heide- en stuifzandvogels 

vogels van agrarisch gebied 

bosrand- en struweelvogels 

bosvogels 

naaldbosvogels .. • 

loofbosvogels 

vogels van bebouwing 

Alle soorten 

1900-

1950 

+ 
(-) 
+ 
— 
(-) 
-
+ 
+-I-

+ 
++ 

(+) 

1950-

1980 

++ 
(-) 
0 

-
— 
— 
++ 
++ 
+ 
{-) 

(-) 

1980-

1990 

+ 
(-) 
0 

-
-
(-) 
0 

0 

(+) 
0 

(-) 

1990-

1995 

+ 
(+) 
(-) 
0 

-
0 

+ 

0 

(+) 
(-) 

0 

Totale 

periode 

+ 
(-) 
(+) 
-
-
-
+ 
+ 
-I-

(+) 

0 

Tabel 2. Overzicht van de 

trends van 137 zeldzame 

en schaarse soorten per 

ecologische groep in de 

periode 1900-1995. 

Sinds 1900 hebben 33 soorten zich 
als nieuwe broedvogel in ons land geves
tigd, waaronder verschillende exoten. Na 
1990 is tenminste één nieuwe soort met 
een populatie van meer dan tien paren 
toegevoegd aan de Nederlandse avifauna: 
de Taigaboomkruiper. Een andere nieuw
komer is waarschijnlijk de Middelste 
bonte specht. 

Vooral de watervogels en de bos
vogels is het deze eeuw voor de wind 
gegaan. Veel van de nieuwkomers zijn aan 
te treffen in deze begroeiingstypen. De 
toename van watervogels zou verband 
kunnen houden met de sterk toegenomen 
voedselrijkdom in het water. De toename 
van de bosvogels komt vooral door de 
sterk toegenomen oppervlakte bos. In het 
begin van de eeuw was bos erg schaars in 
Nederland; het aandeel opgaand bos 
bedroeg slechts enkele procenten. Tegen
woordig bestaat meer dan 10% van 
Nederland uit bos dat bovendien ook 
steeds ouder en structuurrijker wordt. 

De vogels van bebouwing zijn tot de 
jaren vijftig sterk toegenomen. Sindsdien 

betekenis symbolen 
tabel 2,3,4,5 en 6: 

-
(-) 
0 

(+) 
+ 
++ 
1 

n 

f 

7 

> 50% afname 

25-50% afname 

10-25% afname 

stabiel óf <10% toe of afname 

10-33% toename 

33-100% toename 

> 100% toename 

uitgestorven 

nieuw 

fluctuerend: geen duidelijke 

trend, kortdurend aantals

schommelingen van meer dan 10% 

onbekend 

Ooievaar 

Patrijs 

Kwartel 

Kwartelkoning 

Scholekster 

Kievit 

Kemphaan 

Watersnip 

Grutto 

Tureluur 

Steenuil 

Veldleeuwerik 

Paapje 

Roek 

Ortolaan 

Grauwe gors 

1900 

1950 

— 
+ 
? 

-
+ 
+ 
— 
-
+ 
-
7 

? 

-
+ 

? 

? 

1950 

1980 

— 
— 
? 

— 
++ 
+ 
— 
— 
— 
-^ 
-
— 
— 
-
— 
— 

1980 

1990 

+ 
(-) 
f 

— 
(-) 
f 

— 
— 
(-) 
-
-
— 
+ 
+ 
— 
— 

1990 

1994 

++ 
(-) 
f 

— 
(-) 
{-) 

— 
— 
0 

0 

-
— 
— 
++ 
! 
— 

zijn echter de soorten van oude bebou
wing en ruderale terreintjes, zoals Huis
mus en Kuifleeuwerik, afgenomen. Alleen 
de soorten van beplantingen in de nieuwe 
bebouwing hebben duidelijk geprofiteerd 
van alle stads- en dorpsuitbreidingen. 

Broedvogels van agrarisch gebied 
De term Vogels van agrarisch gebied' geeft 
eigenlijk een te beperkte omschrijving van 
de groep vogels die vooral op korte vegeta
ties in open landschap broeden (tabel 3). 
Nog niet zo lang geleden waren Grutto, 
Tureluur en Patrijs een heel gewone ver
schijning op de heidevelden, de hoogveen-

restanten en in de duinen. Deze soorten 
zijn hier vrijwel geheel verdwenen. De 
Wulp is de enige soort waarbij een omge
keerde ontwikkeling heeft plaatsgevon
den; de vestiging in agrarisch gebied is van 
recente datum (sinds de jaren vijftig). 

Met veel soorten weidevogels gaat het 
slecht in Nederland. Verschillende soorten 
zijn al afgenomen tussen 1900 en 1950, 
maar daarna is het pas echt hard gegaan. 
Met name bij de meer kritische soorten 
als Kwartelkoning, Kemphaan (foto 1) en 
Watersnip gaat de snelle afname gestaag 
voort. Met twee soorten zangvogels van 
het open agrarisch gebied gaat het ook 
slecht. De Grauwe gors is al vrijwel uit 
Nederland verdwenen als broedvogel en 
van de Veldleeuwerik is nog maar een 
fractie over van het aantal van enkele tien
tallen jaren geleden (van Dijk et al., dit 
nummer). Met de Patrijs gaat het al 
decennia lang ook niet best; na 1984 is na 
een aanvankelijke toename de soort weer 
afgenomen. De Ortolaan is waarschijnlijk 
uitgestorven als Nederlandse broedvogel: 
in 1996 werd slechts één territorium 
gevonden en in 1998 zijn geen broed
vogels meer gevonden. 

De sterke afname van de Grutto 
sinds de jaren vijftig en zestig lijkt wat af 
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Foto 2. Dankzij de toe

name van oudere en 

structuurrijkere bossen 

neemt de Boomklever 

{Sitta europaea) in 

Nederland in aantal toe. 

Hier inspecteert een 

Boomklever een spech

tenhol (foto: A.C. Zwaga). 

te vlakken. De soort is thans vrijwel ver
dwenen van de zandgronden, maar in 
Laag Nederland lijken de aantallen 
stabiel. Iets soortgelijks geldt voor de 
Tureluur. De (sterke) toename van de 
Kievit en de Scholekster in de periode 
1900-1980 is nu weer veranderd in een 
lichte afname. 

Recent zijn er ook wat positieve ont
wikkelingen te melden. De Wulp is een 
succesvolle weidevogel, want deze wint 
op dit moment nog steeds terrein in het 
agrarisch gebied. De herintroductie van 
de Ooievaar begint zijn vruchten af te 
werpen; het aantal vrijlevende, buiten de 
kweekstations broedende Ooievaars, is 
sterk toegenomen. De Roek, die in 
bomen broedt maar vooral in grasland 
foerageert, is weer bijna terug op het 
oude niveau. 

Broedvogels in het bos 
Met de meeste soorten bosvogels gaat het 
over het algemeen beter in Nederland 
(tabel 4, fig. 1, foto 2). Sinds 1900 zijn 
maar enkele soorten afgenomen of ver
dwenen. Wellicht was de Middelste 
bonte specht eerder deze eeuw een min 
of meer regelmatige broedvogel. In de 
jaren vijftig en zestig werden in ieder 
geval vrij geregeld broedpogingen van 
deze specht vastgesteld in Oost-Neder
land; de populatie was waarschijnlijk te 
klein en te versnipperd om stand te kun
nen houden. Met ingang van 1996 heeft 
zich een kleine populatie gevestigd in 
Limburg; in hoeverre deze populatie 
levensvatbaar is zal nog moeten blijken. 
De Raaf is ten gevolge van bejaging 
verdwenen in 1926, maar dankzij een 
geslaagde herintroductie in de jaren 
zeventig broeden er nu weer ca 100 
paren. 

Zomertortel 

Zwarte specht 

Bonte vliegenvanger 

Taigaboomkruiper 

Raaf 

loofbosvogels: 

Wespendief 

Houtsnip 

Bosuil 

Middelste bonte specht 

Kleine bonte specht 

Fluiter 

Glanskop 

Boomklever 

Wielewaal 

Appelvink 

naaldbosvogels: 

Vuurgoudhaantje 

Keep 

Sijs 

Kruisbek 

1900 

1950 
7 

n 

++ 

! 

+ 
+ 
7 

0 
7 
•> 

+ 
+ 
? 
? 

n 

n 

n 
n 

1950 

1980 

-
++ 
++ 

n 

+ 
0 
+ 
— 
7 

+ 
+ 
++ 
-
+ 

++ 
+ 
++ 
++ 

1980 

1990 

— 
0 

-

++ 

++ 
— 
(+) 
! 
f 
(+) 

(+) 
+ 
0 
++ 

f 

0 
f 

f 

1990 

1994 

— 
f 
-
n 

++ 

(+) 
-
0 
f 
(+) 
f 
f 
{+) 
f 

++ 

f 

0 
f 
f 

Tabel 4. Populatie

ontwikkeling van 

broedvogels van 

bossen. 

85 85 87 88 

— midden-NL 

jaar 

91 92 93 94 95 

Brabant-Drenthe 

Fig. 1. Veel bosvogels doen 

het goed in Nederland door 

het ouder en structuurrijker 

worden van de bossen. Uit 

steekproeven en plaatselijke 

gegevens is de toename van 

bosvogels sinds het begin 

van deze eeuw af te leiden. 

Pas sinds 1984 zijn systema

tisch verkregen, landelijke 

cijfers beschikbaar. Als voor

beeld de Boomklever {Sitta 

europaea): deze soort neemt 

momenteel vooral toe in de 

provincies die in het begin 

van deze eeuw vrijwel boom-

loos waren: Drenthe en 

Noord-Brabant. 
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Veel bosvogelsoorten laten een (zeer) 

sterke toename zien. Na 1900 is er veel 
bos bijgekomen in Nederland en het bos 
wordt steeds ouder en gevarieerder. Vijf 
soorten hebben zich deze eeuw gevestigd: 
Zwarte specht (1907), Vuurgoudhaan 
(1928), Keep, Sijs en Kruisbek (regelma
tig vanaf de j aren zeventig). 

Enkele soorten bosvogels zijn deze 
eeuw achteruitgegaan. Zomertortel en 
Wielewaal zijn sinds de jaren vijfi:ig of 
zestig (sterk) afgenomen in Nederland. 
Met de Zomertortel gaat het onveranderd 
slecht: sinds 1984 is de stand gehalveerd. 
De Ringmus, tegenwoordig vooral een 
vogel van agrarisch gebied, was in de jaren 
zeventig nog een gewone broedvogel in 
bossen. Hij is daar in korte tijd bijzonder 
zeldzaam geworden. 

Wintervogels 

Monitoring van wintervogels kan belang
rijke informatie verschaffen over aantals
veranderingen bij lokale broedvogels 
(standvogels), maar ook van vogels die 
elders broeden (wintergasten). De vogels 
die door Nederland trekken in voor- en 
najaar blijven hier buiten beschouwing. 
Voor veel soorten is het al dan niet over
leven van de winter een sleutelfactor die 
de omvang van de broedpopulatie in het 
daaropvolgende jaar bepaalt. De al dan 
niet gunstige omstandigheden om te 
overwinteren zijn voor hen mogelijk even 
belangrijk als de situatie in de broed
gebieden. 

In Nederland wordt al tientallen 
jaren informatie verzameld over de aantal
len ganzen, zwanen en eenden die er in de 
winter verblijven. Van ganzen zijn lande
lijke totalen sinds 1961 bekend. Sinds 
1967 zijn op uitgebreide schaal de aantal
len zwanen en eenden gevolgd in de mid
wintertellingen. Sinds de start van het 
Punt-Transect-Tellingen-Project (zie 
kader 1 op p. 84) in 1980 zijn ook trend-
gegevens van veel andere algemene soor
ten beschikbaar gekomen. Het gaat hier
bij vooral om gegevens van roofvogels, ~ 
meeuwen, spechten, kraaiachtigen en 
zangvogels. . • 

Totaaloverzicht 
Sinds het begin van de jaren zestig zijn bij 
veel soorten de aantallen toegenomen. De 
sterkste toename is vastgesteld bij water
vogels van zoet water en watervogels van 
graslanden. De watervogels van zout 

Foto 3. Binnen de groep 

wintervogels doen de water

vogels van voornamelijk zoet 

water het in het algemeen 

vrij goed: sinds 1960 komen 

vrijwel alle soorten in groter 

aantal voor. De toegenomen 

soorten zijn vooral viseters, 

zoals de Aalscholver 

{Phalacrocorax carbo), 

en benthos-eters 

(foto: Bert Bos). 

watervogels zout water 

watervogels zoet water 

watervogels grasland 

roofvogels 

zangvogels open terrein 

zangvogels halfopen terrein 

bosvogels 

Nederland 

*alleen ganzen, zwanen en 

1960-

1980 

{+) 
+ 
++* 
7 

? 

7 
7 

+* 
eenden 

1980-

1990 

-
0 
+ 
(-) 
-
(+) 
+ 
{+) 

1990-

1995 

+ 
++ 
+ 
{-) 
(-) 
(+) 
-
(+) 

Totale 

periode 

(-) 
+ 
+ 
(-) 
-
(+) 

(+) 

(+) 

Dodaars 

Fuut 

Aalscholver 

Wintertaling 

Tafeleend 

Kuifeend 

Toppereend 

Brilduiker 

Nonnetje 

Grote zaagbek 

1960 

1980 
7 

7 

7 

0 

{+) 
(+) 
++ 
(+) 
++ 
0 

1980 

1990 

-
++ 
++ 
0 

-
0 
++ 
0 

— 
— 

1990 

1995 

(+) 
++ 
++ 
(-) 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 

Tabel 5. Trendmatige ontwikke

ling van 114 algemene en vrij 

schaarse wintervogels sinds 

1960 in Nederland. Zie p. 98 

voor betekenis symbolen. 

Tabel 6. Populatie-ontwikkeling 

van overwinterende water

vogels van zoet water. 

Fig. 2. Fraters {Carduelis 

flavirostris), tot voor 

kort een gewone 

verschijning in ruigten, 

zijn afgenomen als 

overwinteraar. 

82 83 84 85 85 87 88 
jaar 

91 92 93 94 95 
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water laten een wat wisselend beeld zien: 
enkele soorten nemen af, enkele nemen 
toe. Het is bovendien niet eenvoudig om 
een beeld te schetsen van de lange-termijn 
trends van langs de kust overwinterende 
steltlopers door de grote jaarlijks fluctua
ties als gevolg van het weer. 

De zangvogels van bossen en half
open landschap zijn licht toegenomen 
sinds 1980. 

Zowel de aantallen overwinterende 
roofvogels van open terrein als de zang
vogels van open terrein laten een afname 
zien. Dit heeft mogelijk te maken met de 
beschikbaarheid van pioniersvegetaties en 
overhoekjes. 

Trends per soortengroep 
Evenals de broedvogels zijn de winter-
vogels ingedeeld naar biotoopvoorkeur en 
terreingebruik. 

Onder 'watervogels' worden duikers, 
futen, aalscholvers, reigers, zwanen, gan
zen, eenden, rallen, steltlopers, meeuwen 
en sterns verstaan. Met de 'roofvogels' 
worden de dagactieve roofvogels bedoeld 
(dus geen uilen). De term 'zangvogels' 
wordt hier in brede zin opgevat. Zij 
omvat in principe alle vogelsoorten die 
géén watervogels, roofvogels en uilen zijn. 
In tabel 5 is de trend van alle groepen 
weergegeven sinds 1960. Twee biotopen 
worden er hierna uitgelicht: de vogels van 
het zoete water en de zangvogels van open 
terrein. 

Watervogels van voornamelijk 
zoet w^ater 
Over het algemeen gaat het vrij goed met 
deze groep soorten (tabel 6): vrijwel alle 
soorten komen thans meer voor dan in 
1960. 

Vrijwel alle soorten die zijn toegeno
men zijn viseters (Fuut, Aalscholver (foto 
3)) of benthos-eters (Kuifeend, Topper
eend). Veel watervogels zijn deze eeuw 
toegenomen door toename van de hoe
veelheid voedingsstoffen in het water. 
Hierdoor nam de beschikbare hoeveelheid 
voedsel (waterplanten, Driehoeksmosse-
len, vis) voor diverse watervogelsoorten 
toe. Na een tijdelijke afname in de jaren 
zestig door algenbloei (waspoeder!) is nu 
weer sprake van toename van de hoeveel
heid voedsel voor watervogels. 

Sinds 1980 is de Dodaars behoorlijk 
afgenomen. Naast de Delta vormen beken 
een belangrijk overwinteringsgebied voor 
deze kleine ftiut. Op het hoofdmenu van 
de Dodaars staat echter geen vis, maar 

insecten en slakken; deze hebben veel te 
leiden gehad van de waterverontreiniging. 

Zangvogels van open terrein 
Deze wat heterogene groep van vogels laat 
al langere tijd een negatieve trend zien. De 
Patrijs is tot 1988 sterk afgenomen, maar 
is sindsdien weer een flink eind uit het dal 
omhoog geklommen. De laatste paar jaar 
lijkt de groei er een beetje uit te zijn en 
zijn de aantallen zeker nog niet op het 
niveau beland van vóór de strenge winter 
1978/79. Bonte kraai. Frater (fig. 2) en 
Sneeuwgors nemen eveneens al langere 
tijd af Bonte kraaien kunnen tegenwoor
dig ook in het noorden van Europa 
's winters goed aan de kost komen (vuil
nisbelten en intensiever grondgebruik) en 
overwinteren daarom steeds minder in 
Nederland. De ruige vegetaties in afgeslo
ten zeearmen en nieuwe polders zijn vrij 
lange tijd geschikt geweest voor overwin
terende Fraters en Sneeuwgorzen; tegen
woordig zijn dit soort terreinen in Noord-
Nederland vrijwel verdwenen. 

Tot besluit 
Als we alle trends van broedvogels, 
wintervogels e.d. bij elkaar optellen, dan 
gaat het zeker niet slecht met de vogels. 
Maar zo een optelling heeft toch al snel 
het karakter van appels bij peren tellen. 
Kijkend naar kenmerkende soorten, de 
echte kwaliteit van onze vogelgemeen-
schappen, dan is er in diverse kenmer
kende landschappen in Nederland een 
forse achteruitgang te betreuren. Dat het 
met een goed beleid en beheer ook anders 
kan, laat bijv. de ontwikkeling in bossen 

Summary 
Breeding birds and winter birds in 

The Netherlands 

Through monitoring programmes for breeding and 

non-breeding birds, developed by SOVON in coopera-

tion with the Netlierlands Central Bureau of Statistics, it 

is possible to l<now winetlner bird population groups are 

increasing or declining. This article reports about bree

ding birds and winter birds in The Netherlands. Birds 

from woods, such as Sitta europaea, are increasing, 

due to the increase of more and older woods. On the 

contrary birds of wet meadows, such as Philomachus 

pugnax, are declining, due to the decline of their 

biotope. 

Ing. H. Sierdsema & drs. F.J.A. Saris 

SOVON Vogelonderzoek Nederland 

Rijksstraatweg 178 

6573 DG Beek-Ubbergen 

Vijftien winnaars en 
vijftien verliezers 

Dit is een overzicht van vijftien soorten broedvogels, 

die sinds 1975 zijn toegenomen en vijftien, die zijn 

afgenomen. Als exponent van afname is de Veldleeu-

werik (van Dijk et al., dit nummer) nader belicht en als 

exponent van toename de Slechtvalk (van Geneijgen 

& Biemans, dit nummer). 

Vijftien winnaars 

Aantal broedparen in Nederland medio jaren zeventig 

en medio jaren negentig van soorten die in aantal 

toegenomen zijn. Getallen bij benadering! 

Soort 

Geoorde fuut 

Aalscholver 

Ooievaar 

Lepelaar 

Grauwe gans 

Nijlgans 

Havik 

Sperwer 

Slechtvalk 

Zwartkopmeeuw 

Kleine mantelmeeuw 

Blauwborst 

Buidelmees 

Roek 

Raaf 

rond 1975 

50 

3000 

10 

200 

125 

40 

500 

1000 

1 

4 
9000 

1100 

1 

12.000 

5 

rond 1995 

275 

16.000 

225 

800 

>1300 

>1000 

2000 

4000 

5 

250 
41.000 

>6500 

130 

58.000 

100 

Vijftien verliezers 

Aantal broedparen in Nederland medio jaren zeventig 

en medio jaren negentig van soorten die in aantal 

afgenomen zijn. Getallen bij benadering! 

Soort 

Roerdomp 

Woudaapje 

Purperreiger 

Korhoen 

Bontbekplevier 

Strandplevier 

Watersnip 

Kemphaan 

Kokmeeuw 

Zwarte stern 

Velduil 

Veldleeuwerik 

Grote karekiet 

Ortolaan 

Grauwe gors 

rond 1975 

600 
125 
§30. 

400 
550 

SOO 

5500 

1500 

200.000 

3000 

150 
600.000 

1400 

200 

1200 

rond 1995 

200 
10 

300 
35 

375 

350 

2000 

350 
160.000 

1100 

40 

150.000 

300 

2 

100 




