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Inleiding
Eind december 2020 verscheen de tweede Europese broedvogelat-

las (EBBA2), uitgegeven door de European Bird Census Council (EBCC) 

en Lynx Editions (Keller, Herrando, Voříšek, Franch, Kipson, Milanesi, 

Martí, Anton, Klvaňová, Kalyakin, Bauer & Foppen. 2020. European 

Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change.). Dit 967 

pagina’s tellende boek is de recentste informatiebron over versprei-

ding, aantallen en veranderingen van de vogelpopulaties in Europa 

sinds de publicatie van een eerste Europese broedvogelatlas in 1997 

(Hagemeijer & Blair 1997). De gegevens voor de nieuwe atlas werden 

verzameld tussen 2013 en 2017 door ruim 120.000 veldwerkers uit 

vogelorganisaties van 48 landen, het netwerk van EBCC en BirdLife. 

Het is waarschijnlijk het grootste ‘citizen science’ project in relatie tot 

biodiversiteit ooit in Europa uitgevoerd. De inventarisatie omvat nu 

ook gebieden tot de Oeral en de Kaspische Zee die voordien nooit 

goed op broedvogels onderzocht waren. In het boek worden 596 

soorten behandeld, met kaarten, tekst en illustratie. Naargelang de 

soort worden zowel aantalskaarten, broedzekerheidskaarten als 

gemodelleerde verspreidingskaarten weergegeven, en verande-

ringskaarten vergelijken de huidige toestand van de vogelpopula-

ties met die in de vorige atlas. Indien betrouwbare populatieschat-

tingen voorhanden zijn worden die in de tekst vermeld. Er wordt ook 

stilgestaan bij de effecten van klimaatverandering, de grote wijzi-

gingen in het Europese landbouwlandschap en de invloed hiervan 

op de Europese broedvogels. Het hele proces nam 10 jaar in beslag, 

maar het resultaat mag er wezen. Voor de lezers van Natuur.oriolus 

leek het ons nuttig om toch eventjes kort terug te blikken naar de 

periode van de eerste broedvogelatlas. Daarna geven we een over-

zicht van hoe het nieuwe project georganiseerd werd en bespre-

ken we enkele belangrijke resultaten. Ook de Belgische bijdrage tot 

beide atlassen wordt kort belicht. We beginnen met een stapje terug 

in de vorige eeuw.

De eerste Europese Broedvogelatlas
De eerste Europese Broedvogelatlas, “The EBCC Atlas of European 

Breeding Birds”, was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis 

van de Europese ornithologie (Hagemeijer & Blair 1997). Deze atlas 

werd gepubliceerd door de European Bird Census Council (EBCC), een 

samenwerkingsverband van vogelorganisaties uit een groot aantal 

Europese landen. Het was de eerste keer dat in Europa een dergelijk 

internationaal en omvangrijk project rond broedvogels werd geor-

ganiseerd. Het verzamelen van de gegevens gebeurde hoofdzakelijk 

in de periode 1985-1988. Voor het eerst werden er in Europa gede-

tailleerde verspreidingskaarten binnen een raster van 50x50km-hok-

ken geproduceerd, met populatieschattingen en broedzekerheids-

categoriëen. Voor iedere soort was er een uitgebreide bespreking. 

In dit pre-digitaal tijdperk was het organiseren van een Europees 

netwerk via nationale coördinatoren een ware uitdaging, vooral wat 

betreft de gegevensdoorstroming. De resultaten moesten toen nog 

op papieren standaardformulieren ingevuld worden. In een aan-

tal landen beschikten coördinatoren soms zelfs niet eens over een 

fax- of kopieertoestel en moest alles per post. Zeker in de begin-

fase waren er weinig robuuste computers voorhanden, nauwelijks 

laptops en email of andere digitale communicatiemiddelen. Het 

is moeilijk om zich het titanenwerk voor te stellen om de enorme 

papierstapel aan informatie in een degelijk standaardwerk te gie-

ten. De gegevens uit deze eerste atlas werden nog tientallen jaren 

gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en als basis voor natuur-

bescherming (Greenwood 2017, Herrando et al. 2019, Webref 1).

Ook België maakte toen deel uit van het netwerk. Hoewel er voor 

de periode 1985-1989 geen echt gecoördineerd veldwerk werd 

verricht, konden toch betrouwbare gegevens aangeleverd wor-

den. In Vlaanderen coördineerde het toenmalige Instituut voor 

Natuurbehoud (nu INBO) de verzameling van de informatie. Dit 

gebeurde in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Gent (nu 

UG), de Vlaamse Avifauna Commissie (Vlavico) en een aantal regionale 

ornithologen (van Vessem & Meire 1990, Vlaamse Avifaunacommissie 

1989). De Waalse ornithologische vereniging Aves behandelde de 

gegevens uit de atlashokken die gedeeltelijk en volledig in Wallonië 

lagen. De reeds beschikbare informatie van de Belgische broedvo-

gelatlas (Devillers et al. 1988) diende als aanvulling.

De nieuwe atlas 2010-2020:  
organisatie door de jaren heen
Sinds het veldwerk voor de eerste Europese broedvogelatlas in de 

jaren 1980 waren de landschappen en het klimaat in Europa onder-

hevig geweest aan grote veranderingen. Dit had de verspreiding en 
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aantallen van broedvogels ongetwijfeld beïnvloed. Het werd dus 

tijd voor een grondige actualisatie van de toestand. Daarom besloot 

de European Bird Census Council in 2010 tijdens haar conferentie in 

het Spaanse Cáceres, om een tweede European Breeding Bird Atlas 

te organiseren, kortweg EBBA2. Met een uitgebreider netwerk van 

deelnemende landen, een professionele organisatie en communi-

catie, en de toepassing van de nieuwste digitale middelen en tech-

nieken werd het mogelijk geacht om in een periode van 10 jaar de 

recentere situatie in kaart te brengen. “Let’s just do it”, klonk het in 

2010 in de grote aula van het voormalige klooster San Francisco El 

Real. De kogel was door de kerk. Eind 2020 verscheen de nieuwe 

atlas ook effectief. Perfecte planning.

Het EBCC bestuur wees de coördinatie van het project toe aan een 

Atlas-stuurgroep, die de aspecten van de verdere ontwikkeling van 

het project zou behandelen. Daarnaast waren er drie coördinatie-

groepen, samengesteld uit experten van respectievelijk het Zwitsers 

Ornithologisch Instituut (SIO), het Catalaanse Ornithologisch 

Instituut (ICO) en de Tsjechische Ornithologische Vereniging (CSO). 

Bij een veelomvattend en langdurig project als EBBA2 komt heel 

wat kijken. Er werd een efficiënt communicatiesysteem opgezet 

(met nationale coördinatoren, standaardmethodes voor veldwerk), 

analysemethodes vastgelegd, een databank en online-modules ont-

wikkeld, soortauteurs gezocht, veldopleidingen en expedities naar 

weinig bezochte gebieden georganiseerd, fondsen gezocht, een uit-

gever gekozen, artiesten aangesproken om de soortteksten te illus-

treren en, last but not least, gezorgd voor een correcte afwerking van 

lay-out en teksten.

120.000 vogelkijkers verzamelen gegevens  
tussen 2013 en 2017
Het EBBA2 atlasproject omvatte een telgebied dat veel groter was 

dan bij de eerste atlas. De nieuwe gebieden strekten zich in het oos-

ten uit tot de Oeral en de Kaspische Zee (Figuur 1 a en 1b). Een groot 

deel ervan was onvoldoende of zelfs nauwelijks op broedvogels 

onderzocht. Een ware uitdaging.

Het was dus uiterst belangrijk om in die zones zo snel mogelijk een 

efficiënt netwerk te ontwikkelen en er voldoende vogelkijkers te 

bereiken die volgens een vaste methode tellingen konden verrich-

ten. Daarom werd een gestandaardiseerde maar eenvoudige metho-

dologie ontwikkeld (Herrando et al. 2013). Waar nodig werd ook veel 

tijd geïnvesteerd in opleiding van vogeltellers en de opvolging van 

de verwerking van de resultaten. Tijdens het project werden regel-

matig bijeenkomsten, workshops en veldtrainingen georganiseerd, 

waarbij de deelnemers ervaring konden opdoen over telmethodes 

en het verwerken van de waarnemingen. Via de nationale coördina-

toren werd gevraagd om gegevens te verzamelen over het voorko-

men van soorten, hun aantallen en broedzekerheid in een raster van 

50x50km-hokken. Daarnaast werden er in 10x10km-hokken binnen 

die 50x50km-hokken tellingen uitgevoerd gedurende een vaste tijd, 

met als doel alle waargenomen soorten te registreren. Gegevens die 

via online portalen werden verzameld, konden hiaten aanvullen. 

Uiteindelijk werd 96% van het te inventariseren gebied onderzocht 

en werden gegevens verzameld door ruim 120.000 medewerkers. In 

sommige landen was dit zeker geen evidentie, met een beperkt aan-

tal beschikbare medewerkers die vaak veldwerk moesten uitvoeren 

in moeilijk bereikbare en onherbergzame gebieden.

 A ©EBCC
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 Tijdens een bijeenkomst van het bestuur van de EBCC in Kiev wordt de 

 telmethode voor het veldwerk aangeleerd aan de plaatselijke Oekraïense 

 ornithologen (Foto: Petr Voříšek). 
During a Board meeting of the EBCC in Kiev, the counting method for the fieldwork was demon-

strated to local Ukrainian ornithologists (Photo: Petr Voříšek).

 Figuur 1a en 1b. (a) Geïnventariseerde oppervlakte in de eerste atlas en (b) in de tweede atlas, en de kwaliteit van de verzamelde gegevens in 50x50km-hokken  

(blauw: goed, oranje: zeer matig, grijs: ontbrekend).
Figure 1a and 1b. (a) The area covered by the first atlas and (b) by the second atlas, with data quality in the 50x50km squares (blue: good, orange: poor, grey: no data).
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Om de dataverzameling- en validatie van de 48 nationale datasets 

zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werden een aantal handige 

online tools ontwikkeld. Hierdoor ontstond er ook een sterk gewaar-

deerde permanente wisselwerking tussen het coördinatieteam en 

de nationale coördinatoren. Om de communicatie naar medewer-

kers en het groot publiek te optimaliseren werd een EBBA2 website 

ontwikkeld en intensief gebruik gemaakt van sociale media zoals 

een EBBA2 Facebookpagina en Twitter.

Nieuwe nationale atlassen 
Een aantal landen greep de gelegenheid aan om tijdens de veld-

werkperiode van EBBA2 een eigen nationale atlas op te starten om 

zo meteen ook recente gegevens te kunnen aanleveren voor het 

Europese atlasproject. Dit was onder andere het geval in Zwitserland 

(Knaus et al. 2018) en Nederland (Sovon Vogelonderzoek Nederland 

2018). Maar ook in Europees Rusland slaagde men erin om voor het 

eerst broedgegevens te verzamelen over verspreiding en aantallen 

in bijna het volledige grondgebied (Kalyakin & Volzit 2020)! Dit was 

een enorme prestatie want men moet goed beseffen dat van de 

5110 50x50km-hokken in het onderzoeksgebied, Rusland er 1800 

voor zijn rekening moest nemen. Deze gegevens vormen een enor-

me meerwaarde voor onze kennis over een immens gebied waarvan 

voordien weinig gegevens beschikbaar waren. Momenteel zijn er 

nog een aantal nationale atlassen die binnenkort gepubliceerd zul-

len worden op basis van de inventarisaties gedurende het veldwerk 

voor de nieuwe Europese atlas.

De Belgische bijdrage tot EBBA2
In België was de informatie uit de meest recente broedvogelat-

lassen, zowel voor Vlaanderen, Brussel als Wallonië echter niet 

actueel genoeg meer om te gebruiken voor het Europese project 

(Vermeersch et al. 2004, Weiserbs & Jacob 2007, Jacob et al. 2010). 

Binnen het EBBA2 project werden Glenn Vermeersch, Anny Anselin 

(INBO) en Jean-Yves Paquet (Aves-Natagora) als nationale coör-

dinatoren aangeduid, met als belangrijke medewerkers Antoine 

Derouaux en Alain Paquet (Aves-Natagora), Koen Devos en Filiep 

T’Jollyn (INBO), en Marc Herremans, Gerald Driessens, Simon Feys 

en Karen Gielen (Natuurpunt Studie). Op initiatief van het INBO wer-

den de eerste afspraken gemaakt met zowel Natuurpunt Studie als 

Aves-Natagora. De medewerkers werden op de hoogte gesteld van 

de methodes en de vooruitgang van het project (Anselin 2015, 2017, 

2020, Herrando et al. 2015). Voor het bepalen van de aantallen en 

de broedzekerheid in elk 50x50km-hok werd gebruik gemaakt van 

gegevens uit verschillende lopende projecten. Dit waren het pro-

ject Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) en specifieke soort-

gerichte projecten van Natuurpunt Studie, www.avimap.be, data 

verzameld via het KBIN, de Kerkuilenwerkgroep, een aantal soor-

texperten en regionale publicaties (Vermeersch et al. 2020). Daarbij 

kwamen nog het prioritaire soorten-project in Brussel en Wallonië 

gecoördineerd door Aves, en de gegevens tussen datumgrenzen 

van de online portalen waarnemingen.be van Natuurpunt Studie en 

 observations.be van Aves-Natagora.

Voor de gemodelleerde kaarten gaven we voor Vlaanderen de vaste-

tijd punttellingen door van 30 minuten uit de 1x1km-hokken van 

het project Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV). In Brussel en 

Wallonië werden gestandaardiseerde tellingen in het kader van de 

SOCBRU en SOCWAL projecten uitgevoerd, eveneens in 1x1km-hok-

ken, 2 keer een uur. Die konden ook aangewend worden om popu-

latieschattingen te bepalen door modellering, gebruik makend van 

de informatie verzameld over de habitats waarin de vogels geteld 

werden. De samenwerking tussen de respectievelijke verenigingen 

en instituten verliep vlot en de gegevens konden op een correcte 

manier samengebracht worden en aangeleverd bij het Europese 

coördinatieteam. Door het INBO werden vier soortteksten voor de 

Atlas geschreven: Anny Anselin schreef de tekst voor de Woudaap 

Ixobrychus minutus en de Holenduif Columba oenas (Anselin 2020 

a,b), en samen met Ben Koks de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 

(Anselin & Koks 2020). Eric Stienen schreef de Grote Stern Thalasseus 

paradisaea (Stienen 2020).

Enkele belangrijke resultaten  
van de nieuwe broedvogelatlas
Alhoewel de resultaten per soort uiteraard heel interessant zijn, heb-

ben we ervoor gekozen om in deze bespreking vooral de algemene 

resultaten en belangrijke veranderingen te behandelen. Om toch 

een idee te krijgen van welk kaartmateriaal er in de soortteksten 

gepresenteerd wordt, tonen en bespreken we enkele kaarttypes 

zoals ze in de atlas staan (zie kader pag. 29).

Aantal soorten en hun verspreiding

In totaal werden 596 soorten als broedvogel bevestigd, 539 inheem-

se en 57 niet-inheemse. Die worden later besproken. Er zijn 40 ende-

mische soorten in Europa en 59 andere die als ‘bijna endemisch’ kun-

nen beschouwd worden, omdat ze hoofdzakelijk geconcentreerd 

zijn in Europa. Er zijn echter maar enkele soorten die bijna overal 

voorkomen en dat zijn onder andere Witte Kwikstaart Motacilla alba, 

Koekoek Cuculus canorus, Boerenzwaluw Hirundo rustica, Koolmees 

Parus major en enkele kraaiachtigen. Ze werden vastgesteld in meer 

dan 85% van alle onderzochte 50x50km-hokken.

Figuur 2 geeft het aantal inheemse soorten per 50x50km-hok aan. 

Het is interessant deze informatie te vergelijken met het aantal 

soorten dat in elk van de 11 biogeografische regio’s aanwezig is, 

en het aantal soorten dat alleen maar in een bepaalde regio voor-

komt (Figuur 3). Uit een analyse blijkt dat het aantal soorten in de 

Arctische regio significant lager is dan in de andere regio’s. Het aan-

tal soorten in de Boreale regio, behalve dan in de Pannonische regio, 

is echter significant hoger.

Niet-inheemse soorten

In het onderzoeksgebied van EBBA2 werden 57 soorten geregis-

treerd als niet-inheems in Europa. Hun natuurlijk verspreidings-

gebied ligt buiten Europa. Het zwaartepunt in de verspreiding 

van deze soorten ligt in West- en Zuidwest-Europa. Hokken met 

het hoogste aantal soorten (13-17 per 50x50km-hok) situeren zich 

hoofdzakelijk in een bijna aaneengesloten gebied van Vlaanderen 

 Het veldwerk in Rusland verliep heel dikwijls onder moeilijke omstandigheden 

in onherbergzame gebieden, getuige deze foto-collage. Maar het enthousiasme 

bleef! 
The fieldwork in Russia very often took place under difficult conditions in inhospitable areas, 

but they did not give up! 
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tot Noord-Nederland (Figuur 4a). Daar zijn er sinds de vorige atlas 

tussen de 7 en 14 soorten per hok bijgekomen. Voor ornithologen in 

de Lage Landen komt dit zeker niet als een verrassing. Onder andere 

Nijlgans Alopochen aegyptiaca, Monniksparkiet Myiopsitta monachus 

en Sint-Helenafazantje Estrilda estrild hebben hun verspreiding sterk 

uitgebreid sinds de eerste atlas (Figuur 4b).

Algemene veranderingen 

Vijf broedvogelsoorten aanwezig tijdens de vorige atlasperiode wer-

den nu niet meer waargenomen. Dat zijn Gestreepte Vechtkwartel 

Turnix sylvaticus, Witkopgors Emberiza leucocephalos, Bengaalse 

Stern Thalasseus bengalensis, Geelsnavelduiker Gavia adamsii en 

Kleine Burgemeester Larus glaucoides. In de jaren 1980 waren ze 

in Europa al zeldzaam of hadden ze een zeer marginale versprei-

ding. De enige echte recente kolonisator die nu goed ingeburgerd 

is in het gebied dat in beide atlassen werd onderzocht, lijkt de 

Huisgierzwaluw Apus affinis te zijn, die Spanje vanuit zijn Afrikaanse 

broedgebieden heeft gekoloniseerd. Het is opmerkelijk dat het aan-

tal inheemse broedvogelsoorten in Europa tussen de twee atlassen 

praktisch gelijk is gebleven.

Op de veranderingskaarten van de individuele soorten in EBBA2 

wordt duidelijk dat sinds de vorige atlas het verspreidingsgebied van 

veel soorten sterk is gewijzigd. Om dit verschil op een correcte wijze te 

analyseren, werd enkel informatie over 50x50km-hokken met een ver-

gelijkbare bezoekintensiteit gebruikt. Een berekening van de verande-

ringsindex bij 407 inheemse soorten gaf bij 187 soorten een toename 

in verspreiding, bij 135 een afname en bij 85 geen verandering. 

Veranderingen in patronen in biogeografische regio’s 

Tussen biogeografische regio’s zijn er echter variaties in deze patronen. 

De twee koudste regio’s bijvoorbeeld, de Arctische en Alpiene, kregen 

het hoogste aantal soorten bij in 30 jaar (respectievelijk 29 en 23 soor-

ten), terwijl er in de Mediterrane regio een nettoverlies was van drie 

soorten. In de noordelijk gelegen Boreale regio echter, is er een opmer-

kelijke stijging met een gemiddeld aantal van 14 soorten per hok. 

 A ©EBCC

Number  
of species

1–25

26–75

76–100

101–125

126–150

151–207

No data

 50-km squares

Number of species

Macaronesia  90 (20)

Arctic  198 (13)

Pannonian  211 (0)

Black Sea  226 (0)

Anatolian  289 (5)

Boreal  299 (0)

Atlantic  327 (2)

Steppic  332 (8)

Continental  339 (0)

Mediterranean  350 (24)

Alpine  392 (6)

 Figuur 2. Aantal inheemse broedvogels waargenomen per 50x50km-hok.
Figure 2. Number of native species observed per 50x50-km square.

 Figuur 3. De 11 biogeografische regio’s 

in Europa met per regio het totaal aantal 

soorten. Tussen haakjes het aantal soor-

ten dat beperkt is tot een regio.
Figure 3. The 11 biogeographic regions in 

Europa with total number of species per region. 

Between brackets, the number of species 

restricted to the region.
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 A ©EBCC

Change  
Number  
of species

–3 – –1

0

1 – 3

4 – 6

7 – 14

Not analysed

 B ©EBCC

 Figuur 4a en 4b. (a) Aantal niet-inheemse soorten waargenomen per 50x50km-

hok en (b) verandering in aantal niet-inheemse tussen de twee atlassen,  

blauw: winst, oranje: verlies, grijs: geen data.
Figure 4a and 4b. (a) Number of non-native species observed per 50x50-km squares and (b) 

change in the number of non-native species between the two atlases.  

Blue: increase, orange: decrease, grey: no data. 
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 Om een beeld te geven van wat je per soort mag verwachten geven we in dit kaderstuk de kaartjes van Kleine Bonte Specht Dryobates minor. In de nieuwe atlas 

werden drie soorten kaarten gebruikt die de verspreiding tijdens de onderzoeksperiode aantonen. Dit zijn respectievelijk een 50x50km-hok aantalskaart, een 

50x50km-hok broedzekerheidskaart, en een 10x10km-hok gemodelleerde verspreidingskaart. Voor elke vogelsoort werden van die drie verschillende versprei-

dingskaarttypes, er twee kaarten afgebeeld die de meeste informatie geven. Bij de aantalskaart wordt het aantal broedparen in grootteklassen (1-9, 10-99 en verder 

tot >100.000) aangegeven. Hoe donkerder de stippen, hoe hoger de aantalsklasse (Figuur a). Bij de broedzekerheidskaart (niet weergegeven voor de Kleine Bonte 

Specht) worden de vier broedzekerheidscategorieën gegeven, opnieuw met hoe donkerder de stippen, hoe hoger de broedzekerheid. De gemodelleerde kaart 

toont van lichtgroen tot donkergroen de toename van de kans van aanwezigheid binnen het verspreidingsgebied van de soort (Figuur b). De veranderingskaart met 

50x50km-hokken geeft van een soort het verschil in verspreiding weer sinds EBBA1. Enkel de gemeenschappelijke onderzoeksgebieden van beide atlassen werden 

vergeleken, en enkel de hokken met een vergelijkbare onderzoeksinspanning. Op de veranderingskaart geeft een blauw gekleurd hok aan dat de soort nieuw is voor 

dit hok, dus een toename. Een oranje hok geeft aan dat de soort niet meer aanwezig is, dus een afname. Grijze hokken geven aan dat er geen verandering is (Figuur c).
To give an impression of the species texts here an example of the maps for Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor. In the new atlas, three types of maps were used to show the distribution 

during the study period. These are respectively a 50x50km square abundance map, a 50x50km square breeding evidence map, and a 10x10km square modelled distribution map. For each bird 

species, of those three different distribution map types, two maps were depicted that provide the most information. The abundance map shows the number of breeding pairs in size classes (1-9, 

10-99 and further up to> 100,000). The darker the dots, the higher the abundance class (Figure a). In the breeding evidence map (not shown for the Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor) 

the four breeding evidence categories are given, again with the darker the dots, the higher the breeding evidence. The modelled map shows the increase in the probability of presence within 

the range of the species from light green to dark green (Figure b). The change map with 50x50km squares shows the difference in distribution of a species since EBBA1. Only the common research 

areas of both atlases were compared, and only squares with a comparable research effort were taken into account. On the change map, a blue square indicates that the species is new to this square, 

indicating a gain. An orange square indicates that the species is no longer present, indicating a loss. Gray squares indicate that there is no trend (Figure c).

 Kleine Bonte Specht Dryobates minor man. 24/02/2021. Florivalle (WB)  

(Foto: Luc Claes).

Voorbeeld kaartjes soortbespreking
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Algemeen genomen is de verspreiding van inheemse soorten in Europa 

sinds de laatste atlas naar het noorden opgeschoven. Deze resultaten 

tonen aan dat klimaatverandering zeker een factor is die in dit gebied 

de verschuivingen van vogels beïnvloedt. Soorten die een duide-

lijke noordwaartse uitbreiding van hun verspreidingsgebied tonen 

zijn onder andere Putter Carduelis carduelis, Kauw Corvus monedula, 

Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla en Cetti’s Zanger Cettia cetti. 

Daarentegen vertonen een aantal noordelijke soorten zoals Wilde 

Zwaan Cygnus cygnus en Pestvogel Bombycilla garrulus een zuid-

waartse uitbreiding van hun verspreidingsgebied. Om een betere 

kennis te verwerven over de patronen en processen die broedvogel-

soorten in Europa beïnvloeden, is het echter noodzakelijk om in de 

toekomst ook andere factoren zoals bijvoorbeeld habitatvereisten 

bij het onderzoek te betrekken.

Veranderingen in patronen in habitats 

Veranderingen in verspreiding variëren ook tussen habitats. De 

oppervlakte van landbouw- en graslandsoorten is de afgelopen 30 

jaar sterk afgenomen, in het bijzonder in de Mediterrane, Atlantische 

en Continentale regio’s. Dit is consistent met de afname van de 

populatie van veel algemene broedvogels van landbouwgebieden 

in Europa, als gevolg van intensivering van de landbouw. Ook het 

verspreidingsgebied van toendra-, moeras- en heidesoorten ging 

achteruit. Bij soorten van berggrasland, een habitat beperkt tot 

bergketens in Midden- en Zuid-Europa, krimpt het verspreidingsge-

bied vooral in de lagere zones. Daarentegen is het gemiddelde aan-

tal soorten per 50x50km-hok toegenomen in Boreale en gematigde 

boshabitats. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk niet enkel gedreven 

door klimaatverandering, maar ook door natuurlijke bosontwikke-

ling op verlaten landbouwgronden. Ook hebben veel soorten van 

waterrijke gebieden hun verspreidingsgebied kunnen uitbreiden, en 

dit gedeeltelijk als resultaat van een betere bescherming van deze 

habitats.

Enkele algemene conclusies

Het identificeren van algemene patronen van verandering tus-

sen soorten is cruciaal om te begrijpen hoe de verspreiding 

van vogels in Europa de afgelopen 30 jaar is veranderd. Deze 

patronen moeten verder worden onderzocht om de omgevings-

factoren te bepalen die de belangrijkste veranderingen in de 

verspreiding van vogels op continentale schaal hebben veroor-

zaakt. Dergelijke analyses bieden ook een basis om de versprei-

ding van vogelsoorten naar de toekomst te voorspellen. Figuur 5 

toont de verandering in soortenrijkdom tussen de twee atlassen. 

Negatieve waarden komen overeen met verliezen en positieve 

waarden met winsten. 

Algemeen genomen kunnen we besluiten dat tussen de twee 

atlassen het totale aantal inheemse vogelsoorten in Europa nau-

welijks is veranderd, terwijl het aantal niet-inheemse soorten 

behoorlijk is gestegen en een sterke uitbreiding kende. De alge-

hele netto verandering in het aantal soorten verschilt sterk tus-

sen regio’s. De koudste (Arctische en Alpiene) hebben de meeste 

soorten bij gekregen, de warmste (Middellandse Zee) heeft een 

nettoverlies. Op lokaal niveau is het gemiddelde aantal soorten 

per 50x50km-hok opmerkelijk gestegen in de Boreale regio. Over 

het algemeen is de verspreiding van inheemse soorten sinds de 

laatste atlas consistent en aanzienlijk naar het noorden opge-

schoven.

 A ©EBCC
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 Figuur 5. Verandering in soortenrijkdom tussen de twee atlassen, blauw: winst, 

oranje: verlies, grijs: geen data). 
Figure 5. Changes in species richness between the two atlases, blue: gains, orange: losses, grey: 

not analysed.
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 Figuur 6a & 6b. Veranderingen in (a) aantal SPEC soorten tussen de eerste en tweede atlas en (b) in Bijlage I soorten en ondersoorten, inbegrepen in Bijlage I van de 

Europese Vogelrichtlijn en/of in Bijlage I-Resolutie Nr 6 van de Raad van Europa. 
Figure 6a & 6b. (a) Changes in number of SPEC species between the first and the second atlas and (b) in Annex I species and subspecies, included in Annex I EU Birds Directive and/or in Annex  I- 

Resolution No 6 Council of Europe.
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Behoud en bescherming
De gegevens verzameld in de nieuwe atlas kunnen uiteraard ook 

gebruikt worden voor een up-to-date evaluatie van de status van 

de soorten met betrekking tot hun bescherming en behoud. Zelfs 

bij gebruik van een grove schaal van 50x50km-hokken is al duide-

lijk te zien dat in heel Europa de afgelopen 30 jaar er bij een aan-

tal broedvogelsoorten een duidelijke achteruitgang is in hun aantal 

en verspreidingsgebied. Ortolaan Emberiza hortulana, Zomertortel 

Streptopelia turtur en Grote Trap Otis tarda zijn enkele voorbeelden 

van de meest getroffen soorten. Heel wat soorten die in Europa op 

de lijst staan van “Species of European Conservation Concern” (SPECS) 

kenden een sterke afname in aantallen en verspreiding over uitge-

strekte delen van het Europese continent (Figuur 6a). Daarentegen 

doen soorten die zijn opgenomen in beleidsrelevante lijsten van 

de Europese Unie (Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn) en overeenkom-

stige lijsten opgesteld door de Raad van Europa in het kader van het 

Verdrag van Bern het gelukkig in het algemeen goed (Figuur 6b). Dit 

wijst op positieve effecten van de instandhoudingsmaatregelen die 

de afgelopen decennia ten gunste van deze soorten werden geno-

men. 

Het verwerven van fondsen en dankwoord
Hoewel het veldwerk voor vogelatlassen meestal gebaseerd is op de 

inzet van vrijwilligers, is er voor een dergelijk omvangrijk Europees 

atlasproject toch flink wat geld nodig. In een aantal landen waren de 

financieringsbronnen zeer beperkt of bestonden ze helemaal niet. 

Gelukkig droeg de MAVA Foundation substantieel bij aan de realisa-

tie van EBBA2 in Oost- en Zuid-Europa. Een groot aantal donateurs 

hebben financieel bijgedragen via het soort-sponsorprogramma 

(webref 3). Verdere fondsen werden verkregen dankzij de kunste-

naars die hun inkomsten uit de verkoop van hun schilderijen heb-

ben gedeeld (webref 4). De organisatoren van het project danken 

alle donateurs en in het bijzonder de 120.000 vrijwilligers van harte. 

Zonder hen zou het boek nooit tot stand gekomen zijn.

Wat na EBBA2 ?
Het nieuwe atlasproject eindigt niet met de publicatie van de resul-

taten. Achter het boek schuilt een enorme database. Die gegevens 

zullen in de toekomst -onder voorwaarden- online beschikbaar wor-

den voor onderzoek en hierdoor ongetwijfeld een groot aantal waar-

devolle publicaties opleveren, nieuwe inzichten brengen en duur-

zame samenwerking bevorderen (webref 2). Maar het project heeft 

niet alleen geresulteerd in een enorme hoeveelheid degelijke gege-

vens over verspreiding, aantallen en verandering van vogelpopula-

ties in Europa. Ook de capaciteiten en vaardigheden van ornitholo-

gen en natuurbeschermers in heel Europa zijn erdoor toegenomen. 

Daarnaast maakten in het kader van de Europese atlas in heel wat 

landen ornithologen voor het eerst kennis met gestandaardiseerde 

vogeltelmethodes. Ook EBCC-partners hebben van deze gelegen-

heid gebruik gemaakt om een nationale atlas of monitoringsproject 

op te starten. Samenwerking over politieke grenzen heen heeft het 

netwerk van medewerkers en organisaties versterkt en een gedegen 

kennisbasis opgeleverd voor het behoud van de biodiversiteit op 

het hele continent.

Anny Anselin, Emiel Poetoustraat 13, B-9030 Mariakerke, B

(annanselin@gmail.com)

Verena Keller, Swiss Ornithological Institute, Sempach, CH

(verena.keller@vogelwarte.ch)

Sergi Herrando, Catalan Ornithological Institute, Barcelona, ES

(ornitologia@ornitologia.org)

Petr Voříšek, Czech Society for Ornithology, Prague, CZ

(EuroMonitoring@birdlife.cz)

 Cetti’s Zanger Cettia cetti. 29/09/2020. Pottes (H) (Foto: Luc Clarysse).
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Samenvatting
Eind december 2020 verscheen de tweede Europese broedvogelat-

las, uitgegeven door de European Bird Census Council (EBCC) en Lynx 

Editions. Dit 967 pagina’s tellende boek is de recentste informatie-

bron over verspreiding, aantallen en veranderingen van de vogel-

populaties in Europa, sinds de publicatie van een eerste Europese 

broedvogelatlas in 1997. De gegevens voor de nieuwe atlas werden 

verzameld tussen 2013 en 2017 door ruim 120.000 veldwerkers uit 

vogelorganisaties van 48 landen, het netwerk van EBCC en BirdLife. 

Het hele proces nam 10 jaar in beslag. De inventarisatie omvat nu 

ook gebieden tot de Oeral en de Kaspische Zee die voordien nooit 

goed op broedvogels onderzocht waren. In het boek worden 596 

soorten behandeld, met kaarten, tekst en illustratie. Zowel aantals-

kaarten, broedzekerheidskaarten als gemodelleerde kaarten van 

verspreiding worden weergegeven, en veranderingskaarten verge-

lijken de huidige toestand van de vogelpopulaties met die in de vori-

ge atlas. Indien betrouwbare populatieschattingen voorhanden zijn 

worden die in de tekst vermeld. Er wordt ook stilgestaan bij de effec-

ten van klimaatverandering, de grote wijzigingen in het Europese 

landbouwlandschap en de invloed hiervan op de Europese broed-

vogels. Het identificeren van algemene patronen van verandering 

tussen soorten is cruciaal om te begrijpen hoe de verspreiding van 

vogels in Europa de afgelopen 30 jaar is veranderd. Deze patronen 

moeten verder worden onderzocht om de omgevingsfactoren te 

bepalen die de belangrijkste veranderingen in de verspreiding van 

vogels op continentale schaal hebben veroorzaakt. 

Het totale aantal inheemse vogelsoorten in Europa is nauwelijks ver-

anderd tussen de twee atlassen, maar er is een duidelijke toename in 

aantal en verspreiding bij niet-inheemse soorten. De algehele netto 

verandering in het aantal soorten verschilt sterk tussen regio’s, de 

koudste (Arctische en Alpiene) hebben de meeste soorten bij gekre-

gen, en de warmste (Middellandse Zee) heeft een nettoverlies. Op 

lokaal niveau is het gemiddelde aantal soorten per 50x50-km hok 

opmerkelijk gestegen in de Boreale regio. Over het algemeen is de 

verspreiding van inheemse soorten sinds de laatste atlas consistent 

en aanzienlijk naar het noorden opgeschoven.

Het nieuwe atlasproject eindigt niet met de publicatie van de resul-

taten. Achter het boek schuilt een enorme database. Die gegevens 

zullen in de toekomst -onder voorwaarden- online beschikbaar 

worden voor onderzoek en hierdoor ongetwijfeld een groot aantal 

waardevolle publicaties opleveren, nieuwe inzichten brengen en 

duurzame samenwerking bevorderen.

De European Breeding Bird Atlas 2 is verkrijgbaar in de 

Natuurpunt winkel. Prijs: 90 euro, ledenprijs 81 euro. 

2532


