Grote zilverreiger Casmerodius albus
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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		

Een grote vogel met een lange hals, een

lijk) broedt alleen in de periode van half september 		

grote kop en een lange, dolkachtige

t/m maart. De grote zilverreiger broedt in kolonies in

snavel. Verenkleed geheel wit. Staat hoog
op de poten.

bomen en in riet, vooral in grote moerasgebieden.
Schonen

Zie gedragscode, aanvullend:
Als onder maaien.

Foto: Eelke Schoppers
Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend:
Als onder maaien.

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend:
Als onder maaien.

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode
Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode 		
van half september t/m maart. De grote zilverreiger 		
broedt in kolonies in bomen en in riet, vooral in 		
grote moerasgebieden.

Slopen kunstwerken/gebouwen

Zie gedragscode
Als onder verwijderen bovengrond.

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode
Als onder verwijderen bovengrond.

Afdammen/dempen/vergraven

Zie gedragscode, aanvullend:
Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied

Broedt in grootschalige (riet)moerassen en andere 		
waterrijke gebieden. Foerageert ook in open land-		
schappen als polders met sloten.

soort niet broedend
mogelijk broedgeval

Gebruik van het leefgebied

broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jaarrond te vinden in moerasgebieden met open, 		
ondiepe wateren.

Voornaamste voedselbronnen

Vis, amfibieën, kleine zoogdieren en insecten.

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode loopt van begin april tot midden 		
september. Vanaf begin april balts en van midden 		
april-midden september nesten en paren met 		
jongen. Buiten de broedperiode verspreid langs 		
kleine en grote wateren.

Locatie nest

Koloniebroeder in bomen, in riet en in grote 		
moerasgebieden.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Grote zilverreiger Casmerodius albus
Aanbevelingen

- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de 		

		 voortplantingsperiode.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaam-		
		 heden in potentiële broedbiotopen gedurende het 		
		 broedseizoen.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaam-		
		 heden rond zonsopgang en zonsondergang in de 		
		 omgeving van slaapplaatsen.
Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

In Nederland schaars (toenemende trend). Tijdens 		
het broedseizoen in lage dichtheden in de Oostvaar-		
dersplassen, en incidenteel in Noord- en Zuid-Holland
en Utrecht.

Rode lijst

Gevoelig

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden
aangewezen.
FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
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