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Meerkoet (Fulica atra) A125
1. Status
Niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de
Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel.

2. Kenschets
Beschrijving: De meerkoet is een zwarte ralachtige met een witte snavel en voorhoofd. De
broedgebieden liggen in gematigde klimaatszone van Europa en Azië, maar ook in Noord-Afrika,
India en Australië. In West-Europa rijkt het broedgebied van Zuid-Scandinavië tot aan de
Middellandse Zee, waarbij de verspreiding in het zuiden schaarser is. De noordelijke en oostelijke
populaties trekken in het najaar naar warmere streken in het westen en zuiden. De meerkoeten
die in ons land komen overwinteren, komen daarvandaan en kunnen uit Moskou vandaan komen.
De in Nederland broedende meerkoeten trekken deels in zuidelijke richting, waarbij sommige
vogels Spanje bereiken.
Relatief belang in Europa: De staat van instandhouding van de meerkoetpopulatie in de Europese
Unie is volgens ‘BirdLife’ gunstig. De broedgebieden van de in de Europese Unie verblijvende
meerkoeten liggen in de gematigde streken van Europa en West-Azië. Overwinteringsgebieden
liggen in West-, Midden- en Zuid-Europa. In Nederland betreft het Fulica atra atra. Bij deze
ondersoort worden vijf populaties onderscheiden. De voor Nederland relevante NoordwestEuropese winterpopulatie (met broedgebieden in Oost-, Noord- en West-Europa) wordt geschat op
1.750.000 meerkoeten. Hiervan blijft naar schatting 24 % in Nederland.

3. Bijdrage van gebieden
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: De meerkoet is in de winter in heel laag
Nederland talrijk. Hartje winter ligt het accent van de meerkoetenverspreiding in het
rivierengebied, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en het zuidelijk IJsselmeergebied. Onder meer de
Randmeren zijn vooral in de eerste helft van het winterhalfjaar belangrijk, als de meerkoeten
foerageren op waterplanten. Naarmate deze voedselbron uitgeput raakt, stappen de vogels over
op o.a. driehoeksmosselen en gras, waarbij de verspreiding verschuift naar het rivierengebied en
de veenweidegebieden in Noord- en Zuid-Holland.

Verspreidingskaart meerkoet
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Huidig voorkomen en Natura 2000: Gemiddeld over het jaar verblijft naar schatting 29 % van de
populatie in ons land binnen Vogelrichtlijngebieden.
Gebied

Functie: Gemiddeld
foerage seizoensen/of gemiddelde
slapen 99/00-03/04

(076) Veluwerandmeren
(073) Markermeer & IJmeer
(119) Veerse Meer
(038) Uiterwaarden IJssel
(072) IJsselmeer
(112) Biesbosch
(109) Haringvliet
(067) Gelderse Poort
(115) Grevelingen
(074) Zwarte Meer
(012) Sneekermeergebied
(066) Uiterwaarden Neder-Rijn
(075) Ketelmeer & Vossemeer
(077) Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
(114) Krammer-Volkerak
(118) Oosterschelde
(008) Lauwersmeer
(127) Markiezaat
(068) Uiterwaarden Waal
(092) Ilperveld, Varkensl., Oostz. & Twiske
(120) Zoommeer
(089) Eilandspolder
(036) Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Aantallen meerkoeten in Natura 2000 gebieden
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4. Beooordeling landelijke staat van instandhouding
Trends in Nederland: Sinds 1975 is het aantal meerkoeten in Nederland min of meer stabiel
geweest. Op de lange termijn zijn schommelingen in de aantallen te zien, met een minimum rond
1985 en een maximum in 1990-1995. Binnen Nederland zijn sterke veranderingen opgetreden in de
verspreiding van meerkoeten als gevolg van veranderingen in voedselbeschikbaarheid. Zo zijn de
aantallen in de Veluwerandmeren sterk toegenomen, nadat door ecologisch herstel massaal
kranswieren als voedsel beschikbaar kwamen en bovendien de driehoeksmosselen toenamen. De
aantallen in het rivierengebied namen ondertussen af, evenals die in het Volkerak, waar de
waterkwaliteit en daarmee de beschikbaarheid van waterplanten verslechterde. In de
Veluwerandmeren zijn de aantallen van de meerkoet recent weer afgenomen, mogelijk als gevolg
van een toegenomen concurrentiedruk van knobbelzwanen.
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Aantalsontwikkeling meerkoet
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse populatie van de meerkoet is sinds 1981 (1981-2003)
stabiel. Ook over de meest recente periode 1994-2003 is de populatie stabiel.
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig
De verspreiding van de meerkoet is niet wezenlijk veranderd.
Beoordelingsaspect populatie: gunstig
De populatie van de meerkoet is stabiel.
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig
De omvang en de kwaliteit van geschikt leefgebied voor de meerkoet nemen niet wezenlijk af.
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig
Verdere verbetering van de waterkwaliteit kan een gunstig effect hebben op de
voedselbeschikbaarheid voor de meerkoet. Toenemende voedselconcurrentie met andere soorten
(knobbelzwaan) zou dit echter kunnen gaan compenseren zodat de verwachting neerkomt op een
handhaving van de status quo.
Definitie gunstige staat van instandhouding: Behoud van de huidige situatie volstaat bij deze
soort. Er zijn grote veranderingen opgetreden in de beschikbaarheid van aquatisch voedsel als
waterplanten en driehoeksmosselen als gevolg van veranderingen in de waterkwaliteit. Deze
ontwikkelingen zijn in de Randmeren overwegend voor de meerkoet positief geweest (toename
van waterplanten en mosselen) en negatief in het Markermeer (afname mosselen) en het
Krammer-Volkerak (afname waterplanten). De gunstige ontwikkelingen in de Randmeren kunnen
in principe verder doorgaan, maar ondertussen neemt daar ook de concurrentiedruk van
knobbelzwanen toe. De staat van instandhouding van de meerkoetenpopulatie is gunstig en was
dat ook in 1981.
Oordeel: gunstig
Beoordeling Staat van Instandhouding
Aspect

1981

2004

Verspreiding

gunstig

gunstig

Populatietrend

gunstig

gunstig

Leefgebied

gunstig

gunstig

Toekomst

gunstig

gunstig

Eindoordeel

gunstig

gunstig
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