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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.

Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en
dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en
achteruitgaande soorten elkaar in evenwicht.
 

 

 

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

Trend fauna agrarisch gebied
Sinds 1990 zijn vogels, zoogdieren en dagvlinders kenmerkend voor het agrarisch gebied gemiddeld
genomen achteruit gegaan. Van de 45 in deze indicator opgenomen soorten zijn 25 soorten
achteruitgaan en 11 vooruit. Met name de dagvlinders en de broedvogels zijn als groep
achteruitgegaan.

Boerenlandvogels

Pagina 1 van 5

https://www.clo.nl/indicatoren/nl1580
https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/1580_001g_clo_06_nl.png
https://www.clo.nl/sites/default/files/datasets/c-1580-001g-clo-06-nl.ods
https://www.clo.nl/sites/default/files/datasets/c-1580-001g-clo-06-nl.xlsx


Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020
Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (https://www.clo.nl)

In de periode vanaf 1990 namen veel broedvogels van het agrarisch gebied af. Van de 27 soorten
'boerenlandvogels' zijn 19 in aantallen achteruitgegaan, zijn 4 soorten toegenomen en zijn 4 soorten
gelijk gebleven. Sommige van de soorten die achteruit zijn gegaan, zoals de grauwe gors en
kemphaan, waren ook in 1990 al zeldzaam. Maar ook veel algemenere soorten als grutto, kievit en
scholekster verliezen flink terrein. Roodborsttapuit en putter zijn de soorten die het meest zijn
toegenomen. Zie voor meer informatie de indicator 'Boerenlandvogels'.

[indicator=nl1479]

Dagvlinders
In de periode vanaf 1990 namen ook veel dagvlindersoorten van graslanden in populatieomvang af.
Dat geldt voor grasland in agrarisch gebied, maar ook voor graslanden in natuurgebieden. Zie voor
meer informatie de indicator 'Dagvlinders van graslanden'.

[indicator=nl1181]

Zoogdieren
Bij de das hebben zich in de periode vanaf 1990 duidelijk positieve ontwikkelingen voorgedaan. Het
aantal hamsters in Nederland is sinds de herintroductie in 2002 toegenomen, de soort is echter nog
niet uit de gevarenzone: de laatste jaren loopt het aantal gevonden burchten terug. Kleine
marterachtigen (wezel, hermelijn) zijn afgenomen, evenals de haas. Van de twee muizensoorten zijn
de trends stabiel.

[indicator=nl1073]

Oorzaken
Verregaande intensivering en productieverhoging veroorzaken in het agrarisch gebied vermesting en
verdroging, waarbij in grasland vroeg en vaak wordt gemaaid, terwijl de gewassen die in
monoculturen staan worden behandeld met een nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen
(neonicotinoïden). Met het verdwijnen van de kleinschalige, extensieve landbouw door
ruilverkaveling en schaalvergroting verdwijnen randen en overhoekjes met nectarplanten,
waardplanten, voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid, met als resultaat dat met name de
voortplanting van dieren in het agrarisch gebied sterk is afgenomen. Overigens neemt ook het totale
areaal grasland af. De hamster profiteert van herintroductie en van een strikt beheerprogramma (al
neemt het aantal burchten wel weer af) en ook de das weet zich te herstellen dankzij betere
bescherming.
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Relevante informatie
  

Netwerk Ecologische Monitoring [5]
Sovon [6]
Zoogdiervereniging [7]
De Vlinderstichting [8]

  

Technische toelichting
   

Naam van het gegeven

Fauna van het agrarisch gebied

Omschrijving

Fauna van het agrarisch gebied

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Soortselectie en data

In deze indicator zijn 45 inheemse kenmerkende soorten van het agrarisch gebied opgenomen. De
selectie beslaat de soortgroepen broedvogels (27 soorten), zoogdieren (6 soorten) en dagvlinders
(12 soorten). De selectie van karakteristieke soorten van het agrarisch gebied is gedaan door per
soort de mate van voorkomen in de verschillende biotopen te berekenen (Van Strien et al. 2016).
Alleen de meetpunten die in agrarisch gebied liggen zijn meegenomen in de trendberekening per
soort.

Gegevens over populatie-aantallen zijn ontleend aan de landelijke meetnetten in het Netwerk
Ecologische Monitoring [9] voor zoogdieren, broedvogels en dagvlinders. Daarmee zijn per soort
jaarlijkse indexcijfers over populatie-aantallen bepaald met Poisson regressie; software TRIM; 
Methode indexcijfers (TRIM) [10].

Verspreidingsgegevens van enkele soorten komen uit de Nationale Databank Flora en Fauna.
Daarmee zijn per soort jaarlijkse indexcijfers over verspreiding (het aantal bezette kilometerhokken)
bepaald met behulp van occupancy modellen (Van Strien et al., 2013).

Indicator

Om de indicator te berekenen zijn de jaarlijkse indexcijfers meetkundig gemiddeld over alle soorten
(Van Strien et al., 2016). Elk jaar worden per soort alle indexen opnieuw berekend; deze indexen
kunnen daarom enigszins verschillen van het jaar ervoor. Dit kan ook een klein verschil in de trend
opleveren t.o.v. het voorgaande jaar.

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

Pagina 3 van 5

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/netwerk-ecologische-monitoring.htm
http://www.sovon.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.vlinderstichting.nl/
http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/home
http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/home
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/methoden/trim/default.htm


Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020
Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (https://www.clo.nl)

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
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.

Basistabel

De indexen van de afzonderlijke soorten met hun trendklasse staan onder het tabblad afzonderlijke
soorten onder download data.

Geografisch verdeling

Het agrarisch gebied in Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks
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Opmerking

Voor de huidige versie van deze indicator zijn de gegevens van wezel, hermelijn en bunzing
samengenomen en is daarvan één trend ("kleine marters") berekend.

Betrouwbaarheidscodering

B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van
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de gegevens vrijwel volledig is.

  

Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020 [11] (indicator 1580, versie
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