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Beschermingsstatus van dieren en planten, 2018
Indicator | 5 september 2018
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging.

Download figuur [2]
Download data (xlsx) [3]
Download data (ods) [4]

Bescherming en bedreiging
De wettelijke bescherming van soorten spoort niet steeds met de bedreiging. Er zijn soorten
beschermd die niet worden bedreigd in hun voortbestaan. Zo zijn bijna alle soorten vogels,
amfibieën en zoogdieren beschermd, maar met veel van die soorten gaat het goed. En andersom
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geldt dat er bedreigde soorten zijn die niet beschermd worden. Zo zijn er geen paddenstoelen en
korstmossen die wettelijke bescherming genieten, maar zijn er wel veel soorten waarmee het slecht
gaat.

Rode lijsten
Soorten komen op een Rode Lijst als ze bedreigd zijn, dat wil zeggen op basis van een negatieve
trend en/of zeldzaamheid.
Van een aantal groepen dieren zijn geen Rode Lijsten opgesteld, van deze groepen is daarom niet
vastgesteld hoe het met eventueel beschermde soorten gaat. Van twee groepen zonder Rode Lijst
zijn wel enkele soorten wettelijk beschermd, namelijk vijf soorten kevers en één soort kreeft.

Flora- en faunawet
Door de Flora- en faunawet werden alle vogels, amfibieën, reptielen, vleermuizen en bijna alle
andere zoogdieren wettelijk beschermd. Verder werden een aantal vaatplanten, vissen en enige
andere diersoorten beschermd. Deze wet gold tot en met 31 december 2016.

Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 werd de Wet natuurbescherming van kracht. Als gevolg hiervan verloren een
aantal soorten de wettelijke bescherming die zij onder de Flora- en faunawet genoten. Dit geldt met
name voor een aantal soorten mieren, vissen (met name zoutwatervissen) en planten. Daar staat
tegenover dat een aantal andere soorten juist bescherming kregen. Een aantal soorten libellen
bijvoorbeeld, maar ook één haftensoort en een tweetal mossensoorten. Binnen de groep van
zoogdieren waren er ook wat verschuivingen.

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
Volgens de Vogelrichtlijn zijn alle Europese inheemse vogels beschermd. Volgens de Habitatrichtlijn
dienen alle soorten van bijlage IV van deze richtlijn op nationaal niveau wettelijk beschermd te
worden. Alle soorten van bijlage IV zijn dan ook opgenomen in de Wet natuurbescherming. Op een
paar uitzonderingen na geldt dat ook voor de soorten die vermeld worden op de andere bijlagen (II
en V).
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Technische toelichting
Naam van het gegeven
Beschermingsstatus van dieren en planten.

Omschrijving
Percentage soorten, uitgesplitst naar soortgroep, dat bedreigd wordt (volgens Rode Lijst) en
percentage soorten dat wettelijk beschermd wordt (eveneens uitgesplitst naar soortgroep).

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
De mate van bedreiging en bescherming van een soortgroep is weergegeven als percentage van het
totale aantal soorten van de groep in Nederland. Dat totale aantal is gelijk aan het aantal
beschouwde soorten, inclusief de soorten waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar waren voor
het bepalen van een status, op de meest actuele Rode Lijst van de soortgroep. Uitzondering hierop
vormen de paddenstoelen.In geval van de Habitatrichtlijn is uitgegaan van het aantal soorten op
bijlage IV. In geval van Rode Lijsten is uitgegaan van de formeel in de Staatscourant gepubliceerde
Rode Lijsten.

Basistabel
Zie tabblad figuurdata onder download figuurdata
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Geografisch verdeling
Nederland

Verschijningsfrequentie
Onregelmatig

Opmerking
Voor een beperkt aantal, voornamelijk bedreigde, soorten zijn destijds soortbeschermingsplannen
gemaakt. Dit is geen beleidsthema meer, daarom is deze categorie niet meer in deze indicator
opgenomen.

Betrouwbaarheidscodering
Integrale enquete.
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