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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De gemiddelde trend van de broedvogels in de periode 1990 tot en met 2005 vertoont een lichte
stijging.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Ontwikkeling
De groep van broedvogels neemt de laatste 15 jaar geleidelijk toe. De stijging wordt voor een groot
deel veroorzaakt door een aantal nieuwkomers met een sterke stijging. Echter niet alle groepen
broedvogels vertonen hetzelfde beeld. Zo nemen bijvoorbeeld veel moerasvogels sterk toe en gaan
soorten van open heide en akkers achteruit.
Het aantal soorten vogels dat toeneemt, is wat groter dan het aantal soorten met een dalende trend.
Sterke stijgers zijn bijvoorbeeld grauwe gans, grote mantelmeeuw, grote zilverreiger, ooievaar en
slechtvalk, sterke dalers zijn draaihals, duinpieper, grauwe gors, kemphaan, klapekster,
kuifleeuwerik en ortolaan. De laatste zeven soorten komen allen voor op de rode lijst in de categorie
ernstig bedreigd.
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Relevante informatie

Netwerk Ecologische Monitoring [4]
Methode indexcijfers (TRIM) [5]
SOVON [6]

Technische toelichting
Technische toelichting
De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde landelijke index van de 169 soorten. De
gegevens zijn ontleend aan het landelijke meetnet broedvogels van het Netwerk Ecologische
Monitoring. De index van de betrokken soorten met hun trend staan onder het tabblad afzonderlijke
soorten in Cijfers bij deze figuur.
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