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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.
Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. De toename vlakt in recente jaren wel
af.
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Zoogdieren gaan vooruit
Als groep samengenomen gaan de zoogdieren gemiddeld vooruit. Deze toename is een weergave
van 19 soorten die in de periode 1995-2020 in populatiegrootte zijn vooruitgegaan, 11 soorten die
achteruit gingen en 4 soorten waarvan de populatie stabiel is gebleven. De toename van zoogdieren
zet ook door in de laatste 10 jaar, maar is sterk afgevlakt.
In deze indicator zijn 34 soorten zoogdieren opgenomen, van de in totaal méér dan 70 inheemse
soorten. De selectie betreft alleen landzoogdieren, inclusief een deel van de in Nederland
voorkomende vleermuizen. Zeezoogdieren zijn buiten beschouwing gelaten (zie onderstaande links
naar indicatoren over zeezoogdieren). Exoten zijn ook niet opgenomen in de indicator, en een soort
als de wolf is nog niet lang genoeg in Nederland om al een zinvolle trend te kunnen berekenen. Van
de overige soorten zijn in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) nog onvoldoende gegevens
voorhanden om trends in populatie-aantallen of verspreiding te berekenen. Het is echter niet
waarschijnlijk dat er een heel ander beeld ontstaat als alle zoogdieren in de indicator zouden zijn
opgenomen. Volgens de Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen et al., 2016) gaat
namelijk het merendeel van de zoogdiersoorten in de laatste decennia vooruit in Nederland.

Aantal soorten in Nederland [8]
[indicator=nl1231]
[indicator=nl1250]
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Rode Lijst Indicator
De toename van veel soorten is ook te zien in de wijzigingen in de huidige officieel vastgestelde
Rode Lijst Zoogdieren (van Norren et al., 2020). Deze geeft aan dat, ten opzichte van Rode Lijst van
2006, netto zes soorten minder een bedreigde status hebben. Daardoor geeft de Rode Lijst Indicator
een afname aan (tweede tabblad). Uit de nieuwste Rode Lijst blijkt dat het goed gaat met de meeste
vleermuissoorten en grote zoogdieren die niet meer worden bejaagd en profiteren van de verbeterde
waterkwaliteit, maar dat het met de zoogdieren van het agrarisch gebied slecht is gesteld. Elf van de
16 soorten met een Rode Lijst-status zijn daarvan afhankelijk:

[indicator=nl1521]

Oorzaken
De oorzaken van de vooruitgang van zoogdieren zijn divers en niet altijd duidelijk. Maar bescherming
en beheersmaatregelen hebben zeker bijgedragen aan de groei in het aantal vleermuizen en
bijvoorbeeld de hazelmuis. Ook de hamster heeft geprofiteerd van uitgebreide
beschermingsmaatregelen, waaronder een fokprogramma. Otter en bever zijn na herintroductie
vooruitgegaan.

Habitatrichtlijn
Ongeveer de helft van de soorten zoogdieren staat op de Habitatrichtlijn.

[indicator=nl1555]
[indicator=nl1070]

Referenties

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J. Thissen, K. Canters en J. Buys (red.) (2016). Atlas van de
Nederlandse zoogdieren. Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Centre & EIS
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Relevante informatie

Netwerk Ecologische Monitoring [9]
Verspreidingsatlas.nl zoogdieren [10]

Technische toelichting
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Naam van het gegeven
Trend van zoogdieren

Omschrijving
Ontwikkeling populatie-aantal en verspreiding zoogdieren als groep

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
Soortenselectie en data
Gegevens over de hazelmuis zijn ontleend aan het meetprogramma voor deze soort van het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM). Daarin wordt jaarlijks het aantal nesten geteld. Op basis daarvan zijn
jaarlijkse indexcijfers bepaald met Poisson regressie (software TRIM; Methode indexcijfers (TRIM)
[11]).
De data van vleermuizen komen uit NEM-tellingen in winterverblijven, in zomerkolonies en op
transecten in overwegend landelijk gebied. Drie soorten die door middel van transecttellingen
worden gemonitord zijn met ingang van de huidige versie aan de indicator toegevoegd. Het gaat om
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Al deze jaarlijkse vleermuistellingen zijn ook
geanalyseerd met TRIM, om de populatieaantallen per soort te schatten. Dat geldt eveneens voor de
tellingen van haas, konijn, vos, ree, eekhoorn, kleine marters (wezel, hermelijn, bunzing) en egel in
het NEM-meetonderdeel Dagactieve zoogdieren. De gegevens over een aantal muizensoorten zijn
ontleend aan het NEM-meetnet Braakballen. (Betreft: braakballen van kerkuilen.) Daarmee zijn
indexcijfers over verspreiding (het aantal bezette kilometerhokken) berekend met occupancy
modellen (Van Strien et al., 2015). De trends in verspreiding worden gezien als een benadering van
de trend in populatie-aantallen.
Van bever en otter wordt het aantal 1 x 1 km-hokken per jaar bijgehouden waarin sporen van de
soorten zijn aangetroffen. Deze data worden sinds enige tijd ook in het kader van het NEM
verzameld. Het aantal hokken met waarnemingen is vooralsnog opgevat als integrale telling.
Cijfers van das en hamster zijn gebaseerd op andere bronnen. Gegevens van das (op 5x5 km-hok
niveau) zijn verzameld door de Zoogdiervereniging. Het aantal burchten van de hamster wordt
jaarlijks geteld door de WUR; Gegevens van beide soorten worden geanalyseerd met TRIM.
Van een aanzienlijk aantal soorten zoogdieren zijn geen (betrouwbare) data beschikbaar voor
trendberekeningen. Dat geldt onder meer voor boommarter, eikelmuis en een aantal
vleermuissoorten. In de komende jaren wordt geprobeerd om meer zoogdiersoorten in deze indicator
op te nemen.
Indicator
Om de indicator te berekenen zijn de jaarlijkse indexcijfers meetkundig gemiddeld over alle soorten
(Van Strien et al., 2016).
Van een aantal soorten zijn in de eerste jaren geen indexcijfers beschikbaar (zie tabel met
indexcijfers per soort, klik op 'download data'). Deze ontbrekende indexcijfers zijn eerst met een
kettingmethode afgeleid uit de indexcijfers van andere soorten. Vervolgens zijn de indexen per jaar
meetkundig gemiddeld. Meetkundig middelen betekent dat een halvering van de populatiegrootte
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van een soort wordt gecompenseerd door de verdubbeling van die van een andere soort.
Door de gemiddelde indexen is een flexibele trend berekend met een 95% betrouwbaarheidsinterval.
Het betrouwbaarheidsinterval is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de indexcijfers van de
afzonderlijke soorten (Soldaat et al., 2017). In de jaren waarin veel soorten ontbreken is de indicator
minder betrouwbaar.
Een breed betrouwbaarheidsinterval betekent dat er enkele of meerdere soorten zijn met minder
betrouwbare indexcijfers (grote standaardfouten). Daardoor zal ook het jaarcijfer van de indicator
minder betrouwbaar zijn en is het precieze verloop van de trendlijn minder goed te bepalen.
Een smal betrouwbaarheidsinterval betekent dat de indexcijfers van de meeste soorten heel
betrouwbaar zijn (kleine standaardfouten). Ook indexcijfers van soorten die sterke jaar-op-jaar
schommelingen vertonen, kunnen heel betrouwbaar zijn.
Uit de trendschattingen en betrouwbaarheidsintervallen daarvan zijn trendklassen afgeleid.
Rode Lijst Indicator
De Rode Lijst Indicator (RLI) is gebaseerd op het aantal soorten op de Rode Lijst per jaar (RLI-lengte).
De variant RLI-kleur telt ook de verschuivingen tussen de categorieën op de Rode Lijst mee (Van
Strien et al., 2014). Zie voor methoden tevens CLO-indicator nr. 1521: Rode Lijst Indicator.

Basistabel
De basistabel met indexen van de afzonderlijke soorten met hun trendklasse staat op een apart
tabblad ('Individuele soorten') onder 'Download data'.

Geografisch verdeling
Nederland

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
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In de vorige versie van deze indicator stond een fout in de indexreeks voor de das. Het laatste
datajaar 2019 was incompleet, maar werd abusievelijk wel meegenomen in de berekening van de
zoogdiertrend. Op de trend zelf had dit overigens een verwaarloosbaar effect.

Betrouwbaarheidscodering
B. Schattingen van de trend in populatie-aantal (hazelmuis, hamster, dagactieve zoogdieren,
vleermuizen) zijn gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit
van de gegevens vrijwel volledig is. C. Schattingen van de trend in verspreiding (muizen) zijn
gebaseerd op niet-gestandaardiseerde metingen die met een toegesneden statistische methode zijn
geanalyseerd. D. Schattingen van de trend in het aantal hokken waaruit de soort is gemeld, zijn
gebaseerd op een waarnemingen van de soorten (bever, otter, das) zonder statistische correctie
voor het verschil in meetinspanningen tussen jaren.

Referentie van deze webpagina
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