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Actieplannen voor zoogdieren 
 

INLEIDING 
 

Diverse Europese landen hebben actieplannen opgesteld voor de bescherming van specifieke 

zoogdiersoorten of –groepen. Daarnaast zijn ook enkele plannen op Europees niveau opgesteld. Op het 

internet kunnen de volgende beschermingsplannen worden geraadpleegd: 

 

 

LINKEN 
 

Overzicht 

 
� Europese Actieplannen (Europa) 

� Biodiversiteit Actieplannen (Groot-Brittannië) 

� Nationale actieplannen en beschermingstrategieën 
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  EUROPESE ACTIEPLANNEN 
 

De Europese Raad publiceerde verscheidene Europese actieplannen voor zoogdieren, waarvan enkel 

digitaal beschikbaar zijn via www.coe.int/t/e/Cultural_Co-

operation/Environment/Nature_and_biological_diversity/Publications/02_SN_E.asp#TopOfPage 

ofwel rechtstreeks via volgende links (enkel in het Engels) 

 

130 The Pan-Alpine conservation strategy for the lynx (2003) 

MOLINARI, BREITENMOSER & Co. - ISBN 92-871-5111-3 

115 Action plan for the conservation of wolverines (Gulo gulo) in Europe (2000)  

A. LANDA - ISBN 92-871-4427-3  

114 Action plan for the conservation of the Brown Bear (Ursus arctos) in Europe (2000) 

L. BOITANI - ISBN 92-871-4426-5  

113 Action plan for the conservation of the wolves (Canis lupus) in Europe (2000) 

L. BOITANI - ISBN 92-871-4425-7  

112 Action plan for the conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe (2000) 

U. BREITENMOSER - ISBN 92-871-4424-9  

111 Action plan for the conservation of the Iberian lynx (Lynx pardinus) in Europe (2000) 

M. DELIBES, A. RODRIGUEZ et P. FERRERAS - ISBN 92-871-4423-0 

109 Action plan for the conservation of the greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in 

Europe (2000) 

R.E. RANSOME et A.M. HUTSON - ISBN 92-871-4359-5 

108 Action plan for the conservation of the pond bat (Myotis dasycneme) in Europe (2000)  

J.G.A. LIMPENS, H.C. LINA et A.M. HUTSON - ISBN 92-871-4354-4 
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 BIODIVERSITEIT ACTIEPLANNEN 
 

In juni 1992 tekenden 159 regeringen de Conventie voor Biodiversiteit in Rio de Janeiro. Ze gaven 

hiermee uitdrukking aan de wens om wereldwijd actie te ondernemen om verder verlies van dier- en 

plantensoorten en genetische bronnen te voorkomen. Ze erkenden dat elk land de verantwoordelijkheid 

heeft om binnen zijn rechtsgebied de biodiversiteit veilig te stellen en te verbeteren. Dit vraagt echter 

om de opmaak en uitvoering van nationale beleidsstrategieën en actieplannen die het behoud, de 

bescherming en het herstel van de biologische waarden in een land verzekeren. In Groot-Brittannië 

werd een kader uitgewerkt en criteria opgesteld om te bepalen welke soorten (1250 in totaal) en 

habitattypen met voorrang moeten behouden worden. Vertrekkende vanaf deze lijst werden voor 391 

soorten en 45 habitats Biodiversiteit Actieplannen (BAP’s) opgesteld. Naast de nationale prioriteiten 

en doelstellingen werden ook op lokaal niveau acties ondernomen. Momenteel bestaan er 162 Lokale 

Biodiversiteit Actieplannen (LBAP’s) in Engeland, Schotland en Wales en er worden, ook plannen 

opgemaakt voor Noord-Ierland. Een website ondersteunt de toepassing van het globale GB 

Biodiversiteit Actieplan (GB BAP). 

 

Er zijn twee soorten actieplannen te onderscheiden: 

Prioritaire soortenactieplannen die informatie verschaffen over de bedreigingen van o.a. 34 

zoogdiersoorten en de acties om de doelstellingen voor deze soorten te bereiken. 

www.ukbap.org.uk/SpeciesGroup.aspx?ID=19 

Gegroepeerde soortenactieplannen met beleidslijnen, acties en doelstellingen die verschillende soorten 

gemeen hebben. Voor de zoogdieren bestaan er drie dergelijke actieplannen – allemaal voor 

zeezoogdieren. 

www.ukbap.org.uk/speciessearch.aspx?searchterm=GROUPED 

 

Voor meer informatie kan je ook de nieuwsbrief ‘Biodiversity News’ nalezen op 

www.ukbap.org.uk/librarysearchresults.aspx?ID=531 
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NATIONALE ACTIEPLANNEN & STRATEGIEËN 
 

Zoek naar algemene bescherming > beschermingsplan op onze pagina Raadpleging. Momenteel zijn 

actieplannen beschikbaar voor de volgende soorten: 

 

roofdieren 

roofdieren > beren > bruine beer 

roofdieren > hondachtigen > wolf 

roofdieren > katten > lynx (Iberische) 

roofdieren > katten > lynx (Euraziatische) 

roofdieren > marterachtigen > veelvraat 

roofdieren > marterachtigen > otter 

 

vleermuizen 

vleermuizen > hoefijzerneuzen > grote hoefijzerneus 

vleermuizen > gladneuzen > watervleermuis 

 

knaagdieren > woelmuizen > Noordse woelmuis 

knaagdieren > hamsters > hamster 

 

evenhoevigen > holhoornigen > wisent 

evenhoevigen > holhoornigen > steenbok 

 

 


