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●   Eclipskleed woerd en vrouwtje. Foto: Piet Zomerdijk.

Taxonomie
De smient behoort tot een groep 
grondeleenden (Anatini) en werd 
tot voor kort tot het grote eenden-
geslacht Anas gerekend, dat nu is 
opgesplitst. De soort is nu in het al 
in 1824 door Stephens beschreven 
geslacht Mareca geplaatst, samen 
met Amerikaanse en Chileense 
smient, bronskopeend en krakeend. 
Mareca komt van het Braziliaans-
Portugese woord Marréco: kleine 
eend. Er worden geen ondersoorten 
onderscheiden. Hybridisatie vindt 
het meest plaats met Amerikaanse 
smient, maar ook wel met andere 
eendensoorten.

“wiwii”. De roep van het mannetje 
geeft hem ook de bijnaam fluiteend.

Kleden
Net als bij veel andere eenden is er 
een groot verschil in kleed tussen
mannetjes en vrouwtjes. De vrouw-
tjes en de jonge vogels lijken erg 
op elkaar én vertonen een grote 
variatie, die in vier typen worden 
verdeeld: gestreept grijs, effen grijs, 
gestreept rossig en effen rossig. 
Daardoor en doordat in ons land 
nog juveniele veren geruid worden 
zijn juvenielen vooral heel vroeg in 
het seizoen te onderscheiden en dan 
alleen op zeer korte afstand, zodat 
bijvoorbeeld de grote tertialdekve-
ren goed te beoordelen zijn. Eerste-
jaars vogels kunnen tot in februari 
een volledig juveniele staart hebben 
en ook de schouderveren kunnen 

Uiterlijk
De smient is een middelgrote eend. 
Van de veel bij ons voorkomende 
grondeleenden die we kunnen 
aantreffen in onze open landschap-
pen is hij kleiner dan de wilde eend 
en de krakeend, maar groter dan 
talingen. De geringe grootte wordt 
wel in verband gebracht met de 
noodzaak snel te kunnen vluchten 
bij verstoringen. Ten opzichte van 
andere eenden heeft de smient in 
vlucht een korte hals en kleine 
dikke kop en daarnaast een flui-
tende vleugelslag. De vogels roepen 
veel: de mannetjes “pie-oew”, de 
vrouwtjes “rerrr” en in het voorjaar 

Soortbeschrijving smient

Met ongeveer 900.000 overwinteraars en doortrekkers 
is de smient een talrijke verschijning, vooral in Laag-
Nederland en langs de grote rivieren.
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▶

Lengte  42–51 cm
Spanwijdte  71–86 cm
Gewicht man  600–1000 g
Gewicht vrouw  450–800 g

●  Baltsende smienten met woerden in eclipskleed na 
aankomst in wintergebied. Foto: Piet Zomerdijk.●    Tekening: Jos Zwarts.

dan deels nog van het juveniele 
type zijn. Jonge mannetjes die naar 
het eerste winterkleed ruien, en 
dan op volwassen mannetjes gaan 
lijken, zijn pas later in de winter 
goed te onderscheiden (zie ook Zo-
merdijk, 2020a). Smienten wijken 
op enkele punten af van de andere 
Europese eenden: de naakte delen 
(alle lichaamsdelen waar geen 
veren op groeien, meestal alleen 
poten, snavel en ogen) verschillen 
niet tussen de seksen en niet tussen 
oude en jonge vogels; verder zien 
ze er eerder gemarmerd of effen uit 
in plaats van schubbig. Zie verder 
Mouronval (2016).

Voedsel
De smient foerageert voornamelijk 
lopend op het land en eet vrijwel 
uitsluitend vegetarisch: bladeren, 

stengels, wortels, wortelstokken, 
knoppen en zaden van waterplan-
ten, zeggen en grassen, o.a. gewoon 
kweldergras (Puccinellia mariti-
ma). Wat gedrag betreft lijken ze op 
ganzen. In ondiep, tijdelijk onder 
water gezet land, wordt ook wel 
gegrondeld. Ze duiken niet.
Volwassen dieren eten waarschijn-
lijk alleen toevallig insecten en 
slakken die bij het grazen worden 
buitgemaakt. Het vrouwtje eet in 
het broedseizoen vooral muggen 
om aan de eiwitbehoefte te voldoen 
voor het leggen van de eieren. Ook 
pullen zijn in het begin van hun 
bestaan afhankelijk van de piek van 
uitzwermende muggen.

Broedgebied
De smient broedt in boreale en 
subarctische streken van IJsland en 

Soortbeschrijving smient

het noorden van Groot-Brittannië 
in het westen tot de Pacifische kust 
in het oosten. Smienten broeden 
langs ondiepe zoetwatermoeras-
sen, meren en lagunes, omgeven 
door verspreide bomen of open 
bos. Meestal is een rijke oeverbe-
groeiing en waterplantenvegetatie 
aanwezig. Ze vermijden meren met 
een hoge oeverbegroeiing en meren 
in gesloten bos.
Rond 1975 waren er slechts zeven 
broedgevallen bekend uit Neder-
land, maar de laatste decennia lijkt 
de smient een jaarlijkse broedvogel 
te zijn, met 20-30 waarschijn-
lijke broedparen in 1998-2000 en 
20-40 paar in 2013-2015, vrijwel 
uitsluitend in Laag-Nederland en 
in onze provincie vooral langs de 
IJsselmeerkust. Het aantal zekere 
broedgevallen is echter veel lager 

Mareca penelope (L., 1758)
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en een toename is niet goed vast te 
stellen. De smient staat sinds 2017 
in de categorie Gevoelig op de 
Rode Lijst van Nederlandse broed-
vogels. Op wereldschaal is de soort 
niet bedreigd.
In Noord-Holland waren er in 
1980-1990 nestvondsten en waarne-
mingen van jongen. In 1990-2004 
waren er, naast mogelijke broed-
gevallen, wijfjes met jongen in 
Waterland bij De Munt (1999) en 
de Kinseldam (2000) en ook in De 
Reef bij Westzaan (2004). In 2005-
2009 wordt de smient een jaarlijkse 
broedvogel genoemd met zekere 
gevallen bij De Kreupel bij Andijk 
(2008, 2009), in Polder IJdoorn, 
Waterland en in de Waterleidingplas 
bij Loenen aan de Vecht. Daarna 
zijn er nog gepubliceerde geval-
len in 2013 (Abbekerk, jongen), 
2014 (De Kreupel, eieren), 2015 
(Eilandspolder, nestindicerend), 
2017 (Westzanerveld, pullen), 2018 
(Ronde Hoep, pullen; vijf locaties 
elders in de provincie met alar-
merende vogels). Voor de periode 
2016-2018 toont Sovon Vogel-
onderzoek Nederland (2019) 11 
atlasblokken met 1-3 broedparen.

Broeden en ruien
Afhankelijk van de breedtegraad 
begint de broedtijd van april tot in 

juni. De vogels broeden alleen of in 
kleine groepjes. Het nest ligt ver-
borgen tussen moerasvegetatie op 
de grond, bekleed met roestbruin 
dons en witte veertjes. Het vrouwtje 
broedt 24-25 dagen op (6-)8-9
(-12) roomkleurig gele, ongevlekte 
eieren, nadat het legsel voltallig 
is. De pullen zijn vrij donkerbruin 
met lichte wangen en onderzijde; 
de kop wordt vrij snel rossig. De 
jongen vliegen na 40 tot 45 dagen 
en zijn gewoonlijk na een jaar 
geslachtsrijp. Mannetjes ruien 
tussen eind mei en juli, terwijl de 
vrouwtjes dat tussen eind juni en 
begin september doen (Scott & 
Rose, 1996). Belangrijke ruiplek-

ken liggen in Rusland (Wolgadelta, 
Boven-Petsjora en meren in de 
Oeral), de Baltische staten, Zuid-
Zweden en Denemarken.

Najaarstrek
Smienten zijn vrijwel overal trek-
vogels; de Britse zijn standvogels. 
In Nederland verschijnen de eerste 
najaarstrekkers al begin juli, maar 
de meeste komen in ons land aan 
van eind augustus tot in november. 
Hoewel de meeste vogels over het 
hoofd worden gezien omdat zij 
’s nachts trekken zien we dat toch 
terug in de dagrecords op www.
trektellen.nl: van de 100 hoogste in 
het najaar zijn de meeste in oktober 

●  Broedgebieden (oranje) en overwinteringsgebieden (blauw) van de smient. 
By Cephas - BirdLife International. 2017

●  Smientenpul. Foto: Frank van Groen.
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(31%) en, onder invloed van vorst, 
december (33%). Het grootste deel 
blijft overwinteren, kleinere aantal-
len trekken verder in zuidelijke en 
zuidwestelijke richting.

Wintergebied 
Overwintering vindt plaats in 
Groot-Brittannië, Ierland, langs 

de Atlantische kust tot en met 
Portugal en Zuid-Spanje, elders 
in West- en Midden-Europa, in 
het Middellandse Zeegebied tot 
in tropisch West- en Oost-Afrika 
en Zuid-Azië. In Noord-Amerika 
overwintert de soort in een achttal 
ver uiteenliggende gebieden. De 
in de winter bij ons verblijvende 
vogels komen vooral uit Scandina-
vië en West-Rusland tot voorbij de 
Oeral, maar er zijn ook gevallen 
bekend uit IJsland en Oost-Siberië 
(vogeltrekatlas.nl; Hornman, 2013). 
De meeste Siberische broedvogels 
overwinteren in het Middellandse 
Zeegebied en in het gebied rond de 
Kaspische en Zwarte Zee.
De eenden verblijven meestal in 
waterrijke binnenlandse grasland-
gebieden, maar ook op kwelders. 
Bij langdurige strenge vorst en 
zware sneeuwval vertrekken onze 

Bij langdurige strenge vorst en zware sneeuwval 
vertrekken onze vogels naar Engeland en Frankrijk.

vogels naar Engeland en Frankrijk. 
Net als bij veel andere eenden-
soorten hebben veel vrouwtjes de 
neiging verder naar het zuiden te 
trekken dan de mannetjes. Bij ons 
is het percentage woerden in winter 
en voorjaar dan ook hoger dan 
dat van de vrouwtjes. Maar dit 
verschil wordt ook veroorzaakt 

door het feit dat in de totale 
populatie minder vrouwtjes dan 
woerden voorkomen, veroorzaakt 
door de grotere broedinspanning bij 
de vrouwtjes (zie ook Zomerdijk, 
2020b).

Voorjaarstrek
De Nederlandse overwinteraars 
vertrekken vanaf begin februari, 
vooral in maart en de laatste in 
mei. De hoogste uurgemiddel-
den op trektelposten zijn veel 
hoger dan in het najaar, met het 
zwaartepunt in Laag-Nederland en 
de grootste aantallen langs de kust. 
In de periode 1990-2019 lag de 
mediaan in de standaardweek van 
12 februari, met pieken eind januari 
en half maart.
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●  Flavistische smient in de Geerpolder. Foto: Frank van Groen.


