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Rosse grutto  (Limosa lapponica) A157 
 
 
1. Status: 
 
Vogelrichtlijn Bijlage I (sinds 1995). Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel. 
 
 
2. Kenschets 
 
Beschrijving: De rosse grutto’s die in Nederland worden aangetroffen zijn doortrekkers die 
broeden in arctische gebieden in Noord-Scandinavië en West-  en Centraal-Siberië. De rosse 
grutto’s uit het westelijk deel van het broedgebied (de ondersoort lapponica) overwinteren in 
Noordwest-Europa en langs de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland. De vogels uit 
centraal Azië (de ondersoort taymirensis) overwinteren in West-Afrika. Beide populaties pleisteren 
in de Nederlandse ‘wetlands’, waarbij een duidelijke voorkeur bestaat voor de 
intergetijdengebieden in de Waddenzee en de Delta. 
 
Relatief belang binnen Europa: De staat van instandhouding van de rosse gruttopopulatie in de 
Europese Unie is volgens ‘BirdLife’ ongunstig. De soort kreeg de Rode Lijst status ‘bedreigd’. De 
broedgebieden van de in de Europese Unie verblijvende rosse grutto’s liggen in het uiterste 
noorden van Europa (Limosa lapponica lapponica) en in Siberië tot 115o OL (L. l. taymyrensis). De 
totale grootte van de lapponica populatie omvat 120.000 exemplaren en is stabiel, die van de 
taymyrensis populatie is 520.000 exemplaren groot. Van de in mei doortrekkende taymyrensis 
populatie maakt ten minste 28% gebruik van de Nederlandse kustwateren. Voor de in november 
aanwezige L. l. lapponica populatie is dat circa 50%. De rosse grutto gebruikt Nederlandse 
kustgebieden ook als ruigebieden. 
 
 
3. Ecologische vereisten 
 
Leefgebied: De rosse grutto’s verblijven in ons land vrijwel uitsluitend in intergetijdengebieden in 
estuaria, waarbij ze zowel zandige als slikkige wadplaten als voedselgebied gebruiken. Tijdens de 
voorjaarstrek zijn echter plaatselijk massaal foeragerende ryy’s binnendijks op graslandpercelen te 
zien, vooral op pas gemaaide percelen. De rosse grutto volgt het getijdenritme en gebruikt bij 
vloed gemeenschappelijke hoogwatervluchtplaatsen. De soort vertoont daarbij voorkeur voor bij 
hoogwater droog blijvende kwelders, schorren en zandplaten die zich kenmerken door een lage 
vegetatiebedekking. Incidenteel verblijven rosse grutto’s bij stormvloed op kale akkers 
binnendijks. Ze leggen doorgaans geen grote afstanden af tussen voedselgebied en 
hoogwatervluchtplaats. 
 
Voedsel: De rosse grutto foerageert op bodemfauna. Zijn voornaamste voedselbronnen zijn 
diverse wormensoorten zoals wadpier, zeeduizendpoot en schelpkokerworm. In mindere mate eet 
hij ook nonnetjes en kleine krabben. In binnendijks grasland voedt hij zich vooral met larven van 
langpootmuggen (emelten).  
 
Rust: Zowel tijdens voedselzoeken op het wad als bij rustende groepen op hoogwaterrustplaatsen 
is de rosse grutto gevoelig voor recreatie en laag vliegverkeer. De soort houdt grote afstanden aan 
tot windturbines (250-500 m). 
 
 
 
 

Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de 
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is.
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4. Huidig voorkomen 
 
De verspreiding van de rosse grutto concentreert zich in hoge mate in de Waddenzee en in de 
Oosterschelde, in mindere mate in de Westerschelde en in de Voordelta. 

 
Verspreidingskaart rosse grutto 

 

 

5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 
Trends in Nederland: De internationale lapponica populatie is stabiel, die van de taymyrensis 
populatie is afnemend. In de Waddenzee overwinterende aantallen (lapponica) nemen sinds 1988 
toe, in de Delta zijn de aantallen stabiel. Vanwege de menging van de beide populaties in de 
herfst kunnen geen uitspraken worden gedaan over de aantalsontwikkelingen van de dan door 
Nederland trekkende populaties. In het voorjaar kan dat wel. De in mei doortrekkende taymyrensis 
populatie lijkt in het Waddengebied toe te nemen. 
 

 
Aantalsontwikkeling rosse grutto 

 



Profielen Vogels, versie 1 september 2008 

 824 

Recente ontwikkelingen: De Nederlandse populatie van de rosse grutto laat sinds 1981 (1981-
2003) een matige toename zien. Ook over de meest recente periode 1995-2003 is de populatie  
matig toegenomen.  
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig 
 
Beoordelingsaspect populatie: gunstig 
 
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig 
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig 
Het toekomstperspectief van de rosse grutto wordt, gelet op de aanwezigheid van de soort in 
Natura 2000 gebieden, als positief beoordeeld. De soort lijkt onder meer te profiteren van de 
opgetreden toename van wormen (‘verworming’) in de Waddenzee. 
 
Landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 39.500 vogels (seizoensgemiddelde). 
 
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Gewenst is een natuurlijke 
verspreiding van de rosse grutto in samenhang met een natuurlijke verspreiding van favoriete 
foerageergebieden. Daarbij omvat de streefpopulatie een jaargemiddelde van 35.000 exemplaren. 
De zogenoemde ‘drempelwaarde’ voor de lapponica populatie in de winter is 30.000 vogels. De 
drempelwaarde voor de taymyrensis populatie in mei is 100.000 vogels. Met drempelwaarde is het 
minimumaantal bedoeld.  
Belangrijk is voldoende geschikt leefgebied van goede, natuurlijk stabiele kwaliteit (niet 
afnemend). Daarbij hoort rust op de pleisterplaatsen in het Waddengebied en in de Zoute Delta. Er 
zijn verder geen wezenlijke deze soort bedreigende factoren.  
 
Oordeel: gunstig 
 

Beoordeling Staat van Instandhouding  

Aspect 1981 2004 

Verspreiding gunstig Gunstig 

Populatie gunstig Gunstig 

Leefgebied gunstig Gunstig 

Toekomst gunstig Gunstig 

Eindoordeel gunstig Gunstig 
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