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Waarom
Voor goede landelijke analyse zijn per soort jaarlijks minimaal 60 nestkaarten nodig. Als een
gedetailleerder beeld nodig is (bijvoorbeeld per regio of biotoop), gaat het om een veelvoud. Dat lukt
momenteel nog niet bij alle soorten.
Op basis van de doelen van het Meetnet Nestkaarten (o.a. broedsucces weidevogels en
karakteristieke soorten Waddengebied, kwaliteit agrarisch gebied, effecten klimaatverandering) zijn
43 'prioritaire soorten' geselecteerd (zie onderstaande tabel). Van deze soorten ontvangen we graag
meer gegevens, zeker van soorten waarvan de huidige nestgegevens onvoldoende zijn.
Voorzichtig
Een deel van deze soorten is zeldzaam of bedreigd, zodat grote zorgvuldigheid bij het onderzoek
vereist is. Neem contact op met nestkaart@sovon.nl [2] alvorens met nestonderzoek aan deze soorten
te beginnen. Dat geldt in het bijzonder voor beschermde Natura 2000-soorten, weergegeven met een
* in de tabel. Voor nestonderzoek aan deze soorten is een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet vereist.
Overzicht prioritaire soorten
in geel soorten waarvan te weinig kaarten binnenkomen
* Natura 2000-soorten
+
(ernstig) bedreigde soorten van de Rode Lijst (2016)
x
soorten die verstoringsgevoelig zijn
x?
bij voorkeur m.b.v. cameraregistratie; Gierzwaluwen zijn tot enkele dagen voor het uitvliegen van
de jongen gevoelig voor nestverstoring
De links verwijzen naar pagina’s waarop uitgebreide tips en instructies voor nestonderzoek staan.
Blauwe Kiekendief*
Boerenzwaluw [3]
Bontbekplevier [4]*x
Bonte Vliegenvanger [5]
Boomklever [6]
Boomvalk [7]

Bruine Kiekendief [8]*
Buizerd [9]
Eider [10]*
Gekraagde Roodstaart [11]
Gierzwaluw [12]x?
Graspieper [13]
Grauwe Klauwier [14]*+
Grote Stern*
Grutto [15]x
Havik [16]
Kerkuil [17]
Kievit [18]x
Kleine Karekiet [19]
Kleine Mantelmeeuw [20]*
Kleine Plevier [21] x
Kluut [22]*x
Kokmeeuw [23]
Koolmees [24]
Lepelaar*x
Merel [25]
Noordse Stern [26]*x+
Ooievaar
Pimpelmees [27]
Ringmus [28]
Scholekster [29]x
Slobeend [30]
Sperwer [31]
Spreeuw [32]
Steenuil [33]
Torenvalk [34]
Tureluur [35]
Veldleeuwerik [36]
Visdief [37]*
Wespendief [38]*
Wulp [39]x
Zilvermeeuw [40]
Zwarte Stern [41]*+
Gerelateerd(e) telproject(en):
Nestkaarten [42]
Gerelateerde onderzoeksprojecten:
De Huiskraai in Nederland [43]
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