
 

 
 

De Rode Lijst 

Lijsten met bedreigde dier- en plantensoorten 

 
Diersoorten en plantensoorten komen en gaan. Denk maar aan de dinosauriërs. Die 
hebben de aarde lang bevolkt, maar zijn al een poos uitgestorven. En dat geldt ook 
voor dieren als de mammoet en de sabeltandtijger. Deze dieren en ook een aantal 
plantensoorten leefden alleen in een tijd dat mensen nog niet zoveel invloed 
hadden op aarde. 
 
Helpen van dieren 
Inmiddels nemen wij veel plaats in beslag en 
gebruiken veel grondstoffen uit de aarde. 
Verder vergiftigen wij bodems, water en lucht 
met allerlei productieprocessen. En we komen 
er steeds meer achter dat dieren en planten 
zich niet (voldoende) kunnen herstellen, als 
wij een aanslag hebben gedaan op hun 
leefgebied. Hoe kunnen we deze soorten nu 
toch helpen, zodat ze behouden blijven? 
 
In kaart brengen 
In eerste instantie moeten we weten welke dieren en planten er in de verschillende 
gebieden thuishoren. En we moeten schatten hoeveel van die dieren of planten er in 
dat gebied leven. Vervolgens bekijken we welke menselijke activiteiten er in een 
bepaald gebied plaatsvinden of eerder al zijn gebeurd. We gaan vervolgens tellen, 
jaar na jaar, of er een toename of afname te zien is van bepaalde plantensoorten of 
diersoorten. Dieren en planten die duidelijk in de verdrukking zijn gekomen, vinden 
een plaats op 'De Rode Lijst'. 
 



 

 
 

 
 
En dan… als ze op die lijst komen? 
Voor dieren en planten die op De Rode Lijst terechtkomen, zetten 
natuurorganisaties zich in. Ze stellen alles in het werk om de soorten toch te 
behouden. Vaak hebben ze hiervoor de hulp van de regering nodig, om geld te 
krijgen voor hun plannen. De plannen moeten uiteindelijk een beter evenwicht 
tussen natuur en mens tot stand brengen. 

 Ze pleiten voor meer ruimte voor de dieren in een schone leefomgeving.  
 Ze proberen kleine gebieden die door wegen en gebouwen van mensen van 

elkaar gescheiden zijn met wegen speciaal voor dieren met elkaar te 
verbinden. 

 Ze maken van grote onbeschermde akkers weer kleinere akkertjes met 
heggetjes en dergelijke ertussen. En ze leggen in plaats van grote droge 
weilanden weer meer kleine natte weilandjes aan. 

 Ze proberen vervuilde stukken grond, water en lucht weer te zuiveren. 
 Ze proberen mensen tegen te houden die verkeerde dingen willen met 

bepaalde gebieden, zoals vervuilende fabrieken plaatsen en te veel wegen 
aanleggen.  

 Ze dwingen jachtverboden af op bepaalde diersoorten in bepaalde gebieden. 
 En ze fokken en kweken met soorten die het moeilijk hebben. Zo kunnen ze 

later misschien weer gezonde exemplaren in de natuur terugzetten, die dan 
zelf weer kleintjes moeten krijgen, zodat het aantal van de soort groeit. 



 

 
 

Ieder land zijn eigen Rode Lijst 
Je komt natuurlijk niet alle plantensoorten en alle diersoorten in ieder land tegen. 
IJsberen zullen in de tropen de hitte niet overleven en palmbomen groeien niet aan 
de Nederlandse stranden. Niet ieder gebied is even geschikt voor alle soorten. 
Daarom heeft ieder land zijn eigen Rode Lijst, die antwoord geven op de vragen: 

 Welke dieren en planten horen er wél voor te komen? 
 Welke dieren en planten hebben het moeilijk en moeten dus beschermd 

worden? 
 En welke dieren en planten komen we niet meer tegen en kunnen dus in dit 

gebied als uitgestorven beschouwd worden? 

De Rode Lijst van de hele wereld 
En natuurlijk worden al deze lijsten bij elkaar gelegd om te zien met welke soorten 
het over de hele wereld slecht gaat. Van soorten die alleen in een bepaald land of 
gebied voorkomen, weet je het snel genoeg. Maar dieren en planten die (bijna) over 
de hele wereld voorkomen, kunnen het in één gebied slecht doen maar elders 
misschien juist weer heel goed. 

Als een dier in een bepaald land is uitgestorven, hoeft het 
nog niet op de hele wereld uitgestorven te zijn. Daardoor 
konden we bijvoorbeeld de otters en de bevers 
terugbrengen in Nederland. Hier kwamen ze niet meer voor, 
maar in ons omringende landen nog wel. Door met deze 
dieren te fokken, konden nieuwe jonge otters en bevers in 
Nederland worden uitgezet. Ze hebben het hier nog steeds 
niet makkelijk, maar ze komen wel weer in ons land voor. 
 
Links: 
Rode Lijsten van Nederland en Vlaanderen 
De Rode Lijst van zoogdieren 
Gepubliceerd door ons Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_lijst
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&id=i000253&queryId=&resultPage=1&show=speciesList&rid=59&legislation=

