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Zonder de blokeend zou er waar 
schijnlijk niet zoveel waterwild- 
jacht meer overblijven of aanvaard 
worden; de natuurbeschermers 
zouden zich nog harder tegen de 
jacht verzetten. We willen deze 
soort zeer uitvoerig beschrijven 
zowel wat kleur, gedrag als voor 
komen betreft.

De blokeend is de meest ver 
spreide en de meest voorkomende 
eend van het noordelijk halfrond.

Enkel in het zeer koude Noorden 
en het te warm wordende Zuiden 
wordt ze niet aangetroffen. Op de 
Canarische eilanden is ze niet te 
zien, wel nog even aan de Nijlmon- 
ding. Om redenen van inwendige 
fysiologische aard kan ze in die 
koudste of warmere streken niet 
meer leven en zich voortplanten.

De vedertooi
Het mannetje en het vrouwtje zijn 
allebei gedrongen, gestuikt van 
natuur, geblokt als het ware.
De woerd bezit een groenglan 
zende in de zon iriserende kop en 
hals tot aan een witte ring (col 
vert). De voorborst of keelstreek 
is bruin. Flanken en buik zijn grijs 
wit. Boven- en onderkant van de 
stuit zijn zwart en vier krulveren 
vormen twee sierlijke zwarte krul 
len, die de grijswit met zwarte 
staart tooien.

Het verenkleed van de eend is 
geel-bruin gevlekt en ze bezit een 
lichte wenkbrauwstreep en een ta 
melijk donkere oogstreep.

Beide vogels dragen een purperen 
spiegel die omzoomd is door een 
zwart-witte streep. De poten zijn 
oranje-rood.
Aan de hand van de snavel kan je 
tijdens de zomerjacht de jonge van 
de oude eenden onderscheiden: 
oude woerden behouden tijdens 
het eclipskleed hun groenig-gele 
snavel, die bij bastaarden soms 
leikleurig is, en de eenden bezitten 
een olijfbruine snavel met onregel 
matige oranje vlekken langs de 
randen en soms aan de snaveltop. 
Oude vogels hebben bovendien 
bredere schouderdekvederen dan 
jonge vogels waarvan de snavel 
meestal egaal effen glanzend bruin 
is, als ze jonger dan drie maanden 
zijn.
Die beschrijving geldt enkel voor 
zuiver wilde blokeenden. Er is zo 
veel bastaardering opgetreden dat 
ook daarover wat meer uitleg volgt.

Bastaardering bij de 
blokeend
Een wild dier kan gedwongen wor 
den om in zogezegde tamme staat 
te leven zoals geleewiekte knob 
belzwanen. Daarnaast spreken we 
van het domesticatieproces: de 
mens beïnvloedt het oorspronke 
lijk genenpatrimonium van de 
soort door een gewilde selectie die 
ervoor zorgt dat het dier zijn wild 
heid verliest en zo honkvast wordt. 
Daarnaast wordt om esthetische 
redenen het algemeen uitzicht be 
ïnvloed op kleur en vorm. Bij nuts- 
dieren wordt een verhoging van 
het gewicht en een grotere vrucht 
baarheid nagestreefd.

Al die invloeden hebben bij de 
blokeend plaats gehad: de Gal 
liërs, de Batavieren (Nederlan 
ders) en de Menapiërs waren reeds 
goede varkens-, ganzen- en een- 
denkwekers. Onze voorvaderen 
hielden blokeenden omdat die het 
meest vertegenwoordigd waren. 
Ook de klimaats- en de bodemom- 
standigheden lieten het houden en 
kweken van ganzen en eenden toe. 
Ook Engeland is een ideaal ge 
schikte streek, vandaar dat daar 
vele eenderassen zijn ontstaan.

De oorspronkelijke wilde vorm 
van de blokeend is sterk veranderd 
qua kleur, vorm, gewicht en 
vruchtbaarheid. Onvermijdelijk 
hebben de gedomesticeerde rassen 
zich met de wilde vorm vermengd 
en omgekeerd.
Alle Europese tamme eenderas 
sen zijn rechtstreekse afstamme 
lingen van de anas platyrhinchos 
en in de vrije wildbaan zien we vele 
“anders” gekleurde eenden rond 
vliegen. Alleen uit het Hoge Noor 
den krijgen we tijdens de winter 
het bezoek van nog zuivere wilde 
eenden die iets kleiner zijn en ook 
een scherpere aftekening tussen de 
washuid en kopbevering vertonen.

Het domesticatieproces verliep in 
sommige andere delen van de we 
reld bijna identiek: in Indië kent 
men de Indische loopeend en in 
China is de Pekingeeseend één der 
smakelijkste eenden; beide zijn 
vliegonbekwaam. Er zijn in de we 
reld slechts twee eendesoorten ge 
domesticeerd: de blokeend en de 
muskuseend (cairina moschata) 
ook barbarie genoemd, afkomstig 
uit Midden-Amerika en Noord- en 
Zuid-Amerika.
De blokeend kan door een 
muskuseend bevrucht worden en 
met die bastaarden (mulard) die 
ongeslachtelijk zijn, wordt de be 
roemde eendelever gekweekt.

Waarom is de blokeend de meest 
verspreide en de meest voorko 
mende eend van het Noordelijk 
halfrond? Waarom niet de pijl 
staart die ook zeer verspreid is, de 
krakeend of de smient?
Misschien ligt het aan de snavel, 
toch wel het werktuig bij uitstek 
om voedsel op te nemen. Vliegen 
en zwemmen kunnen sommige 
soorten zelfs beter dan de blok 
eend.
De blokeend heeft de meest han 
delbare snavel: sterk, breed en 
lang, met duidelijke lamellen aan 
de randen. Daardoor kan ze stuk 
ken van sterke planten afrukken, 
knollen schaven, grotere insekten, 
tot trage visjes toe, vangen en 
vooral ook nog zeer goed slobbe 
ren en zeven. Vandaar dat die een- 
desoort bijna overal haar gading 
vindt. Ze is niet gespecializeerd in 
tegenstelling tot andere eende 
soorten. De snavel van de pijl 
staart is niet zo sterk en een smient 
bezit slechts een pluksnaveltje.
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Een slobeend heeft een te zachte 
snavel om peulvruchten en knollen 
aan te kunnen. Door de toene 
mende stikstofbemesting is de bio 
massa per oppervlakteëenheid 
toegenomen: cultuurlandschap is 
een grote bron van voedsel van de 
blokeend en met haar snavel profi 
teert ze het meest van die toe 
stand. De laatste drie decennia 
zien we een zeer sterke toename 
van de blokeenden. Daardoor 
wordt er ook schade aan land- en 
tuinbouw berokkend en blijft de 
jacht erop volledig verantwoord. 
Door hun gevarieerd voedselpak 
ket zijn blokeenden ook makkelijk 
te houden en te kweken.

De voortplanting
De nestplaats verschilt nogal sterk 
van soort tot soort. Drie factoren 
bepalen de broedplaats:
1. de vochtigheidsgraad en even 
tueel onder water geraken van de 
eieren;
2. de camouflage en/of grote kolo- 
nievorming tegen predatoren;
3. de beveiliging tegen schadelijke 
stralen van de zon: te veel ultravio 
let of infrarood. Een bevrucht ei

bevat reeds een kiemschijf die uit 
vele delingen bestaat en jonge cel 
len zijn zeer gevoelig. Vooral ul 
traviolette stralen dringen diep 
door en kunnen de kiem doden. 
Te grote warmte door de infrarode 
stralen doet een ei, bij wijze van 
spreken, soms koken. Een ei mag 
niet warmer worden dan drieën 
veertig graden Celsius en het mag 
evenmin bevriezen want dan 
wordt de eischaal geschonden en 
dringen er kiemen tot in de vrucht. 
Broedeieren moeten dus met zorg 
behandeld worden: zo weinig mo 
gelijk rechtstreeks zonnelicht, 
geen vorst en ook geen temperatu 
ren boven de eenentwintig graden 
Celsius, anders gaat de kiem be 
ginnen te groeien en bij nieuwe af 
koeling zal de vrucht dan afster 
ven. Als de temperatuur, zoals bij 
zomerbroeders, niet onder de een 
entwintig graden daalt, zal de kiem 
zich traag verder ontwikkelen tot 
dat de echte broedtemperatuur 
inzet.

In de vrije natuur moeten vogels 
met al die factoren rekening hou 
den. Sommigen houden bij het 
bouwen van hun nest rekening met

de invalshoek van het zonnelicht 
als de zon op de middag het dichtst 
bij het zenith staat. Andere vogels 
dekken hun eieren af en nog an 
dere, vooral bodembroeders 
maken gebruik van bruingespik- 
kelde eieren (door porfyrinen die 
bloedresten zijn) om gecamou 
fleerd te zijn, maar ook om de ge 
vaarlijke ultraviolette stralen 
tegen te houden. De eieren van de 
struisvogel liggen bijna bloot in de 
steppe, maar ze hebben zo’n dikke 
eierschaal die de ultraviolette stra 
len tegenhoudt.

Het kan nog anders: vogels begin 
nen vanaf het eerste ei te broeden 
zoals duiven, die daarom maar 
twee witte eieren leggen. Meestal 
zullen vogels ook niet ’s middags 
gaan foerageren als de zonnestra 
len het makkelijkst hun eieren 
kunnen bereiken. Aan de vorm en 
ook aan de kleur van een ei kan 
je meestal zien waar een vogel zijn 
nest maakt.
Het ei van de blokeend is wit maar 
met een lichte groene schijn en 
heeft een glasachtig doorschij 
nende schaal. Dat glasachtig uit 
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zicht vertonen bijna alle eendeëie- 
ren. Om al die redenen moet de 
wilde eend haar eieren goed af 
schermen tegen zonnestralen en ze 
legt daarom haar eieren in een be 
schut nest in dichte vegetatie en 
bij gebrek daaraan soms in de 
diepe kom van oude knotwilgen.
Niet voor niets noemen de Duit 
sers haar Stockente: “Stock” bete 
kent stronk of geknotte boom.

De paartijd
De blokeend begint het eerst aan 
de voortplanting, omdat ze het 
breedste voedselpatroon heeft en 
in een oogwenk voldoende energie 
kan opnemen om aan de eierleg te 
beginnen. Ze begint aan de eierleg 
rond half februari volgens de 
weersgesteldheid. Het baltsritueel 
lijkt bij alle grondeleenden op el 
kaar: hofmakerij door de woerd, 
rondjes draaien, de eend die zich 
plat legt in het water en de woerd 
die haar trapt. Daarna begint de 
woerd opnieuw rond te draaien, 
richt zich half op en laat dan 
meestal een fluittoon horen. Beide 
vogels poetsen daarna de veren.
Trappen gebeurt het liefst in het 
water, hoewel we het soms aan 
land zien gebeuren. De woerd 
bezit een koppelorgaan dat op een 
penis lijkt.
De eend legt meestal tien tot elf 
eieren. Onder invloed van het do- 
mesticatieproces is de fertiliteit

toegenomen zodat zestien eieren 
geen uitzondering meer zijn. Zelfs 
kan de eend ongeveer rond de 
vijfde week voordat de pijlen vol 
ledig volgroeid zijn gaan herbroe- 
den.
De broedtijd duurt achtentwintig 
dagen zodat rond 1 april de eerste 
donsjes mogen verwacht worden. 
Of die allereerste legsels lukken, 
hangt af van droog weer. Een paar 
dagen druilerig weer en de krooi 
wordt tot een paar stuks herleid.

bomen ophangen of boven het 
water zetten. Er moet altijd voor 
gezorgd worden dat de eieren van 
buiten uit niet gezien kunnen wor 
den zodat kraaien of eksters hen 
niet vinden.
De broedende eend zoekt het duis 
ter op voor haar eieren, maar ook 
als bescherming tegen de woer 
den. Die zijn tegenwoordig zulke 
sexmaniakken geworden dat ze 
een broedende eend op het nest

Wilde Eend
Anas platyrhynchos

Tijdens nat weer vliegt er geen mus 
maar ook geen mug: dansmuggen, 
kriebelmugjes en vedermuggen 
zijn hét voedsel de eerste dagen. 
Die muggen vliegen al bij vier gra 
den Celsius. Niet de kou maar het 
voedselgebrek doodt de donsjes. 
In de vrije natuur, vooral in pol- 
derstreken, ontbreekt het in het 
vroege voorjaar dikwijls aan nest- 
gelegenheid zodat een handje toe 
gestoken moet worden: donkere 
hokjes plaatsen, oude niet meer 
waterdichte melkkruiken of vaten 
leggen, en vooral de gekende lang- 
halsige wilgen eendekorven in
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gaan zoeken en tot nestverstoring 
aanleiding kunnen geven.
Komt de eend met haar donsjes te 
voorschijn, dan durven ook ver 
scheidene woerden de eend zo las 
tig vallen dat de kuikentjes verlo 
ren gaan door koude of gebrek aan 
verzorging. Daarom is het aange 
wezen tijdens de jacht zoveel mo 
gelijk woerden te schieten: er zijn 
tien woerden tegenover zeven een 
den! Bij normale kruisvlucht vliegt 
de eend vooraan en bij valavond 
beschiet men best de achteraan 
vliegende vogel die dan meestal 
een woerd is. Tijdens de winter- 
jachten kan je uit verscheidene 
springende blokeenden de woer 
den er zo uitpikken.
De kunstmatige eendenestplaat- 
sen worden best op een vlot ge 
plaatst en de korven op twee aan 
twee gekruiste staken een zestigtal 
cm boven het water met de vliego 
pening naar het oosten. Het strooi 
sel in de nestplaatsen moet uit kort 
droog stro of bladeren bestaan en 
nooit uit hooi. Hooi kan immers 
in een strik gedraaid worden 
waarin donsjes zich kunnen ver 
hangen.
Natuurlijk reinigen we na de 
broedtijd zowel de korven als de 
broedkasten en hangen we de kor 
ven droog weg. Laten we eieren in 
een broedmachine uitbroeden dan 
moeten we vooral op de vochtig 
heidsgraad van de omgeving let 
ten. Die moet rond de vijfentach 
tig tot negentig procent bedragen. 
Donsjes opfokken is niet moeilijk.
We moeten ervoor zorgen dat we 
een voor eenden geschikt meel 
voederen want het eiwitgehalte 
moet hoog liggen (tot achtentwin 
tig procent). Het drinkwater mag 
maar één keer per dag ververst 
worden. Gebeurt dat vaker dan 
nemen de donsjes te veel water op. 
Als we het daarentegen niet ver 
versen gaan die drinkbakjes vlug 
een hoge hoeveelheid meel bevat 
ten.
Rond zes weken worden de pijlen 
in de vrije natuur uitgezet en rond 
negen weken zijn de jonge eenden 
volledig vliegbekwaam. Op jon 
gere leeftijd kunnen de pijlen zich 
wel wat boven het water verheffen 
maar dan zullen ze vlug terug in 
vallen omdat de schachten van de 
slagpennen nog niet voldoende 
verhard zijn en waarschijnlijk nog 
pijn doen tijdens het opvliegen.

Broedende eend in eendenkorf

Als een oude eend tijdens de eer 
ste jachttijd kwakend blijft rond 
vliegen, dan is het waarschijnlijk 
een moedereend met kuikens en 
die mag niet beschoten worden.

De vijanden
Alle eiervreters lusten ook wel een 
eendeëi. Terloops: eendeëieren 
zijn meer dan kippeëieren dragers 
van salmonellakiemen die tot de 
paratyfusgroep behoren. Daarom 
moeten eendeëieren altijd flink 
verwarmd worden tot minstens 
vijfenzestig graden Celsius. Eet ze 
dus nooit als zachtgekookt eitje of 
als spiegelei en maak er geen 
mayonaise mee! Eenden zijn be 
smet omdat ze in allerlei vervuild 
water gaan ploeteren.
Rasechte eierdieven zijn: de bun 
zing, de hermelijn, de das, de vos,

de hond en de kat , toevallig een 
specht, maar vooral de kraai, de 
ekster, de gaai en de bruine rat 
zijn echte eierdieven.
Donsjes zijn een prooi voor alle 
vleeseters maar een blauwe reiger, 
een grote snoek, aal of meerval 
lusten ook een donsje. Ook de 
bruine kiekendief eet graag pijlen.

Als een moedereend een flink 
water, zelfs maar een brede sloot, 
wil overzwemmen, zien we de 
donsjes in blok achter de eend aan 
zwemmen. Op die manier vormen 
ze een te grote prooi voor de on 
derwater belagers en ook voor de 
kiekendief die bij het eventueel 
toeslaan een uiteenstuivende 
groep donsjes voor of onder zich 
krijgt en dan niet weet welk te kie 
zen.
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