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Rode Lijst van doortrekkers en wintergasten
Sovon heeft in opdracht van Vogelbescherming een Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland
overwinteren of ons land aandoen als doortrekker. Op de lijst staan 39 soorten. Vogelbescherming zal
de lijst gebruiken voor haar beschermingswerk.
Nederland kent al jaren een Rode Lijst van Bedreigde broedvogels, een officiële lijst die wordt
vastgesteld door de minister of staatssecretaris en die mede wordt samengesteld op basis van de
gegevens die Sovon-vrijwilligers verzamelen. Maar hoe staat het met de vogels die Nederland
aandoen als doortrekker of wintergast?
Van de 263 onderzochte vogelsoorten zijn er 39 op de nieuwe ‘Rode Lijst’ van bedreigde vogels
terecht gekomen:

Rode Lijst van doortrekkers en overwinteraars in Nederland / Red list of passage and wintering migrants in the
Netherlands.

Oranje lijst
Naast de 39 soorten die acuut bedreigd worden zijn er 9 die in de gevarenzone dreigen te komen.
Deze vogels op de zogenoemde Oranje Lijst [2] nemen de afgelopen tien jaar constant in aantal af.

Oranje Lijst van doortrekkers en overwinteraars in Nederland / Amber List of passage and wintering migrants in the
Netherlands

Broeden op de toendra
Van de wintergasten en doortrekkers die het zwaar hebben, zijn zeker 15 soorten afhankelijk van
broedgebieden in de toendra’s van Noord-Europa. Het gaat daarbij om soorten als Kuifduiker, Paarse
strandloper, Steenloper, maar ook roofvogels als Ruigpootbuizerd en Blauwe kiekendief en
zangvogels waaronder Strandleeuwerik en Frater. Uit broedvogeltellingen in het Scandinavië blijkt dat
de algemene soorten van de Arctische toendra’s al jaren achteruitgaan.

Intensieve landbouw
Net als bij vogels die in Nederland broeden zijn de negatieve gevolgen van de intensieve landbouw
ook bij de doortrekkers en overwinteraars zichtbaar. De Veldleeuwerik is als doortrekker en
wintergast met 50 tot 75 procent afgenomen. De Ortolaan, een zangvogel van het kleinschalig
cultuurlandschap, is als broedvogel in Nederland feitelijk uitgestorven. Als doortrekker gaat de
Ortolaan nu dezelfde kant op [3]. De achteruitgang ligt tussen de 75 en 100 procent.

IJsselmeer zwakke plek
Met de Zwarte stern en de Visdief gaat het Europees gezien redelijk goed, toch staan deze soorten op
de ‘Rode Lijst’ als doortrekker. Voorheen was het IJsselmeer zeker voor doortrekkende Zwarte sterns
[4] een zeer belangrijk gebied. De natuurkwaliteit van het IJsselmeer is echter sterk achteruit gegaan,
het is goed denkbaar dat dit de negatieve trend in ons land voor beide sternsoorten verklaart.
Download het volledige rapport 'Rode en Oranje Lijst van doortrekkende en overwinterende
vogelpopulaties in Nederland' [5]
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