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Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is.

Krakeend (Anas strepera) (A051)
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 krakeend is een middelgrote eend met een overwegend grijsbruin voorkomen en
een opvallende witte vlek op de vleugel. In Nederland is de soort het gehele jaar door aanwezig.
Het aantal broedparen is sinds de jaren zeventig ongeveer vertienvoudigd, het werd in 1998-2000
geschat op 6000-7000 paren. In ons land overwinterende krakeenden komen uit Rusland, ZuidZweden, Noord-Duitsland en Polen. Waarschijnlijk blijft ook een groot deel van onze eigen
broedvogels hier ‘s winters hangen en die vogels vormen daarbij mogelijk een niet onbelangrijk
deel van de totale aantallen overwinteraars. De aantallen krakeenden zijn het hoogst in september
t/m december.
De krakeend is een grondeleend die niet of nauwelijks duikt en als zodanig gebonden is aan
ondiepten, oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden. Voor broeden is de krakeend
afhankelijk van ruigere oevervegetatie voor de bescherming van het op de grond gelegen nest
tegen roofdieren (predatoren). In de ruiperiode (augustus), wanneer de soort niet in staat is tot
vliegen, is de krakeend afhankelijk van grote waterrijke gebieden met goede schuilmogelijkheden
in de oevervegetatie.
Relatief belang in Europa: De staat van instandhouding van de krakeendpopulatie in de Europese
Unie is volgens ‘BirdLife’ gunstig. De broedgebieden van de in de Europese Unie verblijvende
krakeenden liggen in de gematigde delen van Europa en West-Siberië. De overwinteringsgebieden
liggen in gematigde en zuidelijke delen van Eurazië en in Noord-Afrika (Nijl).
Bij de krakeend worden zes populaties onderscheiden. De voor Nederland relevante WestEuropese populatie wordt geschat op 60.000 vogels. Hiervan verblijft naar schatting 58% in
Nederland.

3. Ecologische vereisten
Leefgebied: De krakeend heeft een voorkeur voor ondiepe, voedselrijke (eutrofe) zoete wateren.
Het kan stilstaand water zijn of zwakstromend water. De soort komt ook voor in brak water, maar
mijdt zoute wateren. De grootste aantallen krakeenden worden aangetroffen in grote
moerasgebieden (zoals Lauwersmeer en Oostvaardersplassen) en grote ‘wetlands’ zoals het
IJsselmeergebied en de Beneden-Rivieren. Minder algemeen is de krakeend in de uiterwaarden
van de grote rivieren en hij is vrijwel afwezig in agrarisch gebied. Na de oogsttijd gaan de
krakeenden soms 's nachts op stoppelvelden foerageren. De krakeend foerageert vaak bij of op
harde oeversubstraten zoals strekdammen, vooroeververdedigingswerken en betonwanden.
Daardoor ziet men hem soms ook in de buurt van menselijke activiteiten, in havens en sluizen.
Hoewel de krakeend vooral een waterplanten- en algeneter is, is hij toch minder gevoelig voor
vermesting dan andere zwemeenden.
Voedsel: Het dieet van de krakeend is grotendeels plantaardig. Hij eet vooral loof, wortels en
zaden van waterplanten zoals krans- en draadwieren en vegetatieve delen van waterplanten,
soms ook valgraan op stoppelvelden. Daarnaast eet hij ook dierlijk voedsel zoals
zoetwaterslakken, waterinsecten, wormen en kleine visjes. Hij zoekt zijn voedsel in ondiep zoet
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water waarin kranswieren en andere waterplanten groeien, bij voorkeur langs natuurlijke oevers.
In voedselrijkere wateren foerageert hij ook op draadwieren op stortstenen oevers. Het voedsel
vertoont grote verscheidenheid. Krakeenden foerageren grotendeels grondelend.
Rust: Krakeenden zijn vrij gevoelig voor verstoring door watersporters. Ze vluchten weg op
afstanden van rond de 300 m. Een bijv. door windsurfers sterk verstoord gebied kan tijdelijk
worden verlaten. Windturbines op dijken en oevers kunnen de ligging van rust- en voedselgebied
beïnvloeden

4. Huidig voorkomen
De krakeend komt ‘s winters in heel laag Nederland talrijk voor, maar met een sterk accent op
West en Zuidwest Nederland. Hij is vooral talrijk in de streek rond Amsterdam (Noordzeekanaal),
in Zuid-Holland en in het Benedenrivierengebied (Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Biesbosch). Met
uitzondering van de Grevelingen is de rest van de delta minder belangrijk voor de soort.

Verspreidingskaart krakeend

5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding
Trends in Nederland
De in januari getelde aantallen krakeenden zijn toegenomen van enkele tientallen in 1965-1970 tot
maximaal 2.400 in 1970-1980, gestegen tot 3.400 in 1980-1990 en 9.800 in 1990-2000.
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Aantalsontwikkeling krakeend
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse krakeendenpopulatie laat sinds 1981 (1981-2003) een
sterke toename zien. Ook over de meest recente periode 1995-2003 neemt de populatie sterk toe.
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig
Het verspreidingsgebied van de krakeend is groter geworden.
Beoordelingsaspect populatie: gunstig
De populatie van de krakeend neemt toe.
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig
De omvang en de kwaliteit van geschikt leefgebied voor de krakeend zijn toegenomen.
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig
Het is niet te verwachten dat de omstandigheden wezenlijk zullen verslechteren.
Landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 10.200 vogels (seizoensgemiddelde). Enige afname
als gevolg van herstel van zout-zoet overgangen is aanvaardbaar
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud van de huidige situatie
volstaat bij deze soort.
Oordeel: gunstig
Beoordeling Staat van Instandhouding
Aspect

1981

2004

Verspreiding

gunstig

Gunstig

Populatie

gunstig

Gunstig

Leefgebied

gunstig

Gunstig

Toekomst

gunstig

Gunstig

Eindoordeel

gunstig

Gunstig
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