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Pijlstaart  (Anas acuta)  A054 
 
 
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 pijlstaart is een relatief grote eend. Hij valt op door de tekening van zijn 
chocoladebruin met witte kop en keel en door zeer lange staartpennen. In Nederland is de 
pijlstaart het hele jaar aanwezig. Het is in ons land een schaarse broedvogel. In 1998-2000 werd 
het aantal paren geschat op 20-30, dat is ongeveer even veel als rond 1970-1980. Deze aantallen 
van de eigen broedpopulatie vallen in het niet bij de totalen in de winter. Het merendeel van de in 
ons land overwinterende vogels komen uit Rusland, de Baltische staten en Scandinavië en die 
arriveren hier omstreeks september. De aantallen van de pijlstaart zijn in ons land hoog van 
oktober t/m februari en in april vertrekken de laatste vogels. 
De pijlstaart is een grondeleend die weinig duikt en als zodanig gebonden is aan ondiep water, 
oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden. Hij kan echter met zijn lange hals dieper 
water aan dan andere grondeleenden. De pijlstaart is vooral een soort van grote ‘wetlands’ met 
ondiep water en periodiek terugkerende, of permanent aanwezige pioniervegetaties. 
 
Relatief belang in Europa: De staat van instandhouding van de pijlstaartpopulatie in de Europese 
Unie is volgens ‘BirdLife’ ongunstig. De broedgebieden van de in de Europese Unie verblijvende 
pijlstaarten liggen in de boreale en gematigde streken van Europa en Siberië. De 
overwinteringsgebieden liggen in de gematigde en zuidelijke delen van Eurazië en in Noord- en 
Midden-Afrika. Bij de pijlstaart worden zes populaties onderscheiden. De voor Nederland relevante 
NW-Europese winterpopulatie (broedvogels uit Noord-Europa en West-Siberië) wordt geschat op 
60.000 vogels. Hiervan verblijft 44% in Nederland. 
 
 
3. Bijdrage van gebieden 
 
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: Overwinterende pijlstaarten zijn in 
Nederland sterk geconcentreerd in het Waddengebied (Schiermonnikoog, Boschplaat, Balgzand) 
en de Zeeuwse Delta (m.n. Verdronken Land van Saeftinghe). In de laatste tien jaar is ook de 
betekenis van de Veluwerandmeren voor de pijlstaart toegenomen met het herstel van de 
watervegetatie aldaar. 
 

 

 
Verspreidingskaart pijlstaart 
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Huidig voorkomen en Natura 2000: Naar schatting 93% van het foerageren van de pijlstaart 
gebeurt in Vogelrichtlijngebieden. 

 
Gebied Functie: 

foerage 
en/of 

slapen 

Gemiddeld 
seizoens-  

gemiddelde 
99/00-03/04 

Gemiddeld  
seizoens-  
maximum  

99/00-03/04 

(001) Waddenzee f 5.900  
(122) Westerschelde & Saeftinghe f 1.400  
(118) Oosterschelde f 730  
(008) Lauwersmeer f 510  
(113) Voordelta f 250  
(101) Duinen Goeree & Kwade Hoek f 200  
(114) Krammer-Volkerak f 180  
(076) Veluwerandmeren f 140  
(120) Zoommeer f 90  
(078) Oostvaardersplassen f 80  
(112) Biesbosch f 70  
(072) IJsselmeer f 60  
(115) Grevelingen f 60  
(038) Uiterwaarden IJssel f 50  
(075) Ketelmeer & Vossemeer f 50  
(119) Veerse Meer f 50  
(067) Gelderse Poort f 40  
(068) Uiterwaarden Waal f 30  
(109) Haringvliet f 30  
(036) Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht f 20  
(079) Lepelaarplassen f 20  
(066) Uiterwaarden Neder-Rijn f 10  
(074) Zwarte Meer f 10  
(127) Markiezaat s  480 
(003) Duinen Vlieland s  220 
Aantallen pijlstaarten in belangrijke Natura 2000 gebieden 

 
 
4. Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 
Trends in Nederland: De winteraantallen van de pijlstaart vertoonden in de periode 1965-1990 
grote schommelingen en een afnemende tendens. Dit beeld is ook van de overwinteringsgebieden 
in de Sahel bekend, waar het aantal overwinteraars tijdens en na de grote droogte van 1984-1992 
dramatisch is gedaald. Dit dieptepunt wordt gevolgd door een zeker herstel.  
Al vóór 1980 is het leefgebied van de pijlstaart achteruitgegaan door het verdwijnen van 
intergetijdengebied in de Delta, het geleidelijk in cultuur brengen van de Flevopolders en de 
voortschrijdende vegetatiesuccessie in gebieden als de Oostvaardersplassen.  
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Aantalsontwikkeling pijlstaart 

 
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse pijlstaartpopulatie is sinds 1981 (1981-2003) stabiel. 
Over de meest recente periode 1995-2003 is de populatie matig toegenomen.  
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig 
De verspreiding van de pijlstaart is na 1980 niet afgenomen.  
 
Beoordelingsaspect populatie: gunstig 
Over de laatste twintig jaar is de pijlstaartpopulatie in aantal stabiel gebleven. 
 
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig 
De kwaliteit van het leefgebied is sinds omstreeks 1990 in ons land toegenomen door de 
verbetering van de waterkwaliteit.  
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: matig ongunstig 
Vanwege de internationale afname van de biogeografische populatie is het toekomstperspectief 
als matig ongunstig beoordeeld.  
 
Definitie gunstige staat van Instandhouding: Behoud van de huidige situatie volstaat bij deze 
soort, althans in Nederland. 
 
Oordeel: gunstig 
 

Beoordeling Staat van Instandhouding 

Aspect 1981 2004 

Verspreiding Gunstig gunstig 

Populatie Matig 
ongunstig 

gunstig 

Leefgebied gunstig gunstig 

Toekomst Gunstig matig 
ongunstig 

Eindoordeel Matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 
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