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Slobeend (Anas clypeata) A056
1. Status
Niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de
Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000 soort relevant als niet-broedvogel.

2. Kenschets
Beschrijving: De slobeend is een middelgrote eend met een bont kleurpatroon, het mannetje
heeft een donkergroene kop, witte borst en kastanjebruine flanken. Beide geslachten hebben een
opvallend verbrede snavel. In Nederland is de soort het hele jaar door aanwezig. Het aantal
broedparen werd in 1998-2000 geschat op 8000-9000, iets lager dan in 1970-1980), dus een
aanzienlijk deel van de totale aantallen in Nederland. De in ons land overwinterende vogels
komen vooral uit Rusland en Scandinavië. Een deel daarvan, mogelijk met een deel van onze
broedvogels, gaat verder richting Frankrijk. Het seizoensverloop vertoont min of meer het patroon
van een doortrekker, met hoge aantallen in september t/m november en in maart en april, en veel
lagere aantallen in december t/m februari.
De slobeend is een grondeleend die niet of nauwelijks duikt en als zodanig gebonden is aan
ondiepten, oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden.
Relatief belang binnen Europa: De staat van instandhouding van de slobeendpopulatie in de
Europese Unie is volgens ‘BirdLife’ ongunstig. De broedgebieden van de in de Europese Unie
verblijvende slobeenden liggen in de boreale en gematigde delen van West-Siberië en Europa; in
West-Europa van Finland en IJsland tot in Frankrijk en zeer lokaal in Spanje. De
overwinteringsgebieden liggen in de gematigde en zuidelijke delen van Eurazië en in Noord en
Midden-Afrika. Bij de slobeend worden zes populaties onderscheiden. De voor Nederland
relevante NW- en Centraal-Europese winterpopulatie wordt geschat op 40.000 vogels. Hiervan
verblijft 63% in Nederland.

3. Bijdrage van gebieden
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: De slobeend komt als niet-broedvogel
in heel laag Nederland voor, met een opvallende concentratie in de Oostvaardersplassen die vaak
meer dan een derde van het landelijke aantal omvat.

Verspreidingskaart slobeend
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Huidig voorkomen en Natura 2000: Gemiddeld over het jaar verblijft naar schatting 53% van de
slobeenden in ons land binnen de Vogelrichtlijngebieden.
Gebied

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

(078) Oostvaardersplassen
(118) Oosterschelde
(001) Waddenzee
(114) Krammer-Volkerak
(008) Lauwersmeer
(112) Biesbosch
(067) Gelderse Poort
(012) Sneekermeergebied
(127) Markiezaat
(013) Alde Feanen
(079) Lepelaarplassen
(011) Witte en Zwarte Brekken
(038) Uiterwaarden IJssel
(068) Uiterwaarden Waal
(090) Wormer- en Jisperveld & Kalverpld.
(109) Haringvliet
(113) Voordelta
(120) Zoommeer
(014) Deelen
(095) Oostelijke Vechtplassen
(122) Westerschelde & Saeftinghe
(072) IJsselmeer
(066) Uiterwaarden Neder-Rijn
(076) Veluwerandmeren
(092) Ilperveld, Varkensl., Oostz. & Twiske
(104) Broekvelden, Vettenbr. & Pld. Stein
(115) Grevelingen
(023) Fochteloërveen
(119) Veerse Meer
(073) Markermeer & IJmeer
(101) Duinen Goeree & Kwade Hoek
(036) Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
(074) Zwarte Meer
(030) Dwingelderveld
(077) Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
(003) Duinen Vlieland
(085) Zwanenwater & Pettemerduinen
(106) Boezems Kinderdijk
Aantallen slobeenden in Natura 2000 gebieden
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seizoensmaximum
99/00-03/04
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4. Beoordeling landelijke staat van instandhouding
Trends in Nederland: De aantallen van de slobeend in Nederland vertonen veel schommelingen,
waarbij het patroon opvallend veel overeenkomst vertoont met dat van de wintertaling. Een
maximum aantal rond 1990 werd gevolgd door een dal rond 1995 en een herstel in de laatste paar
jaren.

Aantalsontwikkeling slobeend
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse populatie van de slobeend is sinds 1981 (1981-2003)
stabiel. Over de meest recente periode 1995-2003 kon door fluctuaties de trend niet goed bepaald
worden.
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig
Beoordelingsaspect populatie: gunstig
Bij de slobeend is sprake van de combinatie van een stabiele Europese populatie en sterke
fluctuaties in de in Nederland overwinterende aantallen. Behoud van de huidige situatie volstaat
in ons land, te vertalen in een minimum van 20% van de internationale populatie op grond van het
vijfjarig gemiddeld seizoensmaximu m en/of een vijfjarig gemiddeld seizoensaantal van 6000
vogels (juli t/m juni).
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig
Bij verdergaande verbetering van de waterkwaliteit en natuurontwikkeling zijn de perspectieven
voor de slobeend waarschijnlijk gunstig.
Definitie gunstige staat van instandhouding: Behoud van de huidige situatie volstaat.

Oordeel: gunstig
De staat van instandhouding van de populatie is in 1981 als ongunstig beschouwd als gevolg van
een negatieve trend op dat moment. De staat van instandhouding in 2004 was gunstig door een
opwaartse tendens aan het eind van de periode, resulterend in iets hogere aantallen dan in 1981.
Beoordeling Staat van Instandhouding
Aspect

1981

2004

Verspreiding

gunstig

Gunstig

Populatie

matig
ongunstig

Gunstig

Leefgebied

gunstig

gunstig

Toekomst

gunstig

Gunstig

Eindoordeel

matig
ongunstig

Gunstig
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