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Grauwe gors en ortolaan in landbouwgebied,
1990-2012

Conclusie

Ortolaan en grauwe gors zijn verdwenen uit de landbouwgebieden als gevolg
van veranderingen in de landbouw.

Hoofdfiguur

Figuur 1. grauwe gors en ortolaan

Toelichting

Ontwikkeling grauwe gors
In 1975 waren er circa 1200 broedparen van de grauwe gors, rond 1990 waren er
tussen de 100 en 200 paren en in 2007 naar schatting 4 tot 10 paren. Deze
achteruitgang is toe te schrijven aan de schaalvergroting in de landbouw en aan de
vervanging van granen door maïs. De laatste grauwe gorzen kwamen toen uitsluitend
nog in agrarisch gebied langs de grote rivieren voor. 
Sinds 2006 is de grauwe gors een zeldzame broedvogel met slechts enkele
broedgevallen per jaar. De pieken in het aantal broedgevallen in 1994 en 1997 in de
grafiek zijn te verklaren door de hoge waterstanden van de rivieren in het jaar ervoor.
Daardoor waren het jaar erna veel ruigtekruiden aanwezig die een goede voedselbron
voor de grauwe gors vormen.De grauwe gors staat op de Rode Lijst van vogels.

Ontwikkeling ortolaan
Rond 1950 werden op de hogere zandgronden in oostelijk en zuidelijk Nederland
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1200-1700 broedparen van de ortolaan vastgesteld. Rond 1990 waren dat 32
territoria. De laatste jaren werden nog jaarlijks territoria (meestal ongepaard
mannetjes) uit het zuidoosten van Groningen gemeld, maar vanaf 2005 ontbraken
dergelijke waarnemingen. De ortolaan komt voor in kleinschalig agrarisch landschap
waar hij broedt in graanvelden, bij voorkeur in rogge-akkers. Het verdwijnen van
rogge-akkers heeft sterk bijgedragen aan het verdwijnen van de ortolaan uit
Nederland. Maïsakkers zijn voor deze soort ongeschikt. De ortolaan staat op de Rode
Lijst van vogels.
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Relevante informatie

Netwerk Ecologische Monitoring
Methode indexcijfers (TRIM)
Sovon

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Grauwe gors en ortolaan in landbouwgebied

Omschrijving
Ontwikkeling van de populatie van Grauwe gors en Ortolaan in landbouwgebieden

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
Cijfers over de grauwe gors en ortolaan zijn afkomstig van het landelijke
broedvogelmeetnet van het Netwerk Ecologische Monitoring. In de grafiek zijn
landelijke indexen (geen broedparen) weergegeven waarbij de index van 1990 op 100
is gezet. 

Basistabel
Zie cijfers index onder Download figuurdata.

Geografisch verdeling
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Nederland

Andere variabelen

Verschijningsfrequentie
jaarlijks
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Opmerking

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