
 

Begrippen en afkortingen Vogelatlas 

  

• Atmosferische depositie: droge en natte neerslag van (vermestende en verzurende) stoffen uit de lucht 
• BMP: Broedvogel Monitoring Project; landelijke tellingen van broedvogels in steekproefgebieden; 

gestart in 1984 (zie sovon.nl/bmp) 
• Bodemdiereneters (watervogels): soorten die leven van ongewervelden uit/van de bodem zoals 

schelpdieren, wormachtigen en kreeftachtigen. Schelpdiereters worden soms apart onderscheiden. Zie 
Hornman et al. (2016) voor soortenlijst 

• CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek; partner van Sovon in de organisatie van veel meetnetten 
• CDNA: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna; beoordeelt waarnemingen van extreme 

zeldzaamheden (zie dutchavifauna.nl) 
• Circumpolair: rond de noordpool voorkomend 
• ESAS: European Seabirds at Sea; internationale tellingen van zeevogels op open zee; gestart in 1979 

(zie jncc.defra.gov.uk/page-4469) 
• Exoot: een organisme dat zich met hulp van de mens heeft gevestigd in een gebied waar het in 

historische tijd niet voorkwam 
• Eutrofiëring: door water- en bodemverontreiniging veroorzaakte voedselverrijking van het water of op 

land, met fosfor- en stikstofhoudende stoffen afkomstig uit landbouw, verkeer of industrie. Leidt in 
water tot algenbloei, troebel water en afsterven van waterplanten. Leidt op land tot o.a. vergrassing. 

• Flyway-populatie: de internationale populatie waartoe de in Nederland voorkomende vogels behoren 
(veelal gebruikt bij watervogels, bij de meeste steltlopers wordt de Oost-Atlantische trekroute bedoeld) 

• Habitat (biotoop): leefgebied van vogelsoort of -groep 
• MUS: Meetnet Urbane Soorten; landelijke tellingen van (vrij) algemene broedvogels op vaste 

telpunten in stedelijke gebieden; gestart in 2007 (zie sovon.nl/mus) 
• NEM: Netwerk Ecologische Monitoring; een door de Nederlandse overheid georganiseerde en 

gefinancierde afstemming van landelijke natuurmeetnetten op de informatiebehoefte bij de overheid 
• PECBMS: Pan-European Common Bird Monitoring Scheme; Europees samenwerkingsverband inzake 

broedvogelmonitoring (zie ebcc.info/pecbm.html) 
• Planteneters (watervogels): soorten die leven van planten en zaden, ook wel herbivoren genaamd. 

Graseters worden soms apart onderscheiden. Soortenlijst in Hornman et al. (2016) 
• PTT: Punt-Transect-Tellingenproject; landelijke tellingen van wintervogels op vaste telpunten langs 

vaste routes, eind december; gestart in 1980 (zie sovon.nl/ptt) 
• Viseters (watervogels): soorten levend van vis. Soortenlijst in Hornman et al. (2016) 

 
 


