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Broedende Rosse Stekelstaarten Oxyura jamaicensis
in Vlaanderen: een aanwinst ?

GEERT SPANOGHE, WOUTER FAVEYTS & GLENN VERMEERSCH

Inleiding 
De Rosse Stekelstaart is een relatief recente
exotische vogelsoort in Vlaanderen die pas
voor het eerst werd waargenomen in 1979.
In 2008 werden voor het eerst broedgeval-
len vastgesteld in Vlaanderen: meteen drie,
allemaal in het Linkerscheldeoevergebied
(O). Naar aanleiding van deze broedgeval-
len wordt onderzocht hoe kan voorkomen
worden dat zich hier een populatie ontwik-
kelt. Net zoals de ons omringende landen,
verklaarde België zich immers bereid dit te
vermijden op haar grondgebied. Deze
bestrijding heeft als doel het veilig stellen
van de populatie Witkopeenden Oxyura
leucocephala in het Iberisch schiereiland die
door trekkende Rosse Stekelstaarten gene-
tisch vervuild zouden raken door hybridisa-
tie. Dit artikel stelt het geslacht Oxyura aan
u voor en geeft een overzicht van de vero-
vering van Vlaanderen en Europa door
Oxyura jamaicensis. De juridische kant, de
reden en het kader van de bestrijding wor-
den ook toegelicht.

Genus Oxyura
Het genus Oxyura behoort tot de stam
‘Oxyurini’ of ‘Stekelstaarten’ die samen met
zeven andere stammen de onderfamilie
Anatinae of ‘echte eenden’ vormt van de
familie Anatidae. Sommige autoriteiten
plaatsen de Stekelstaarten helemaal voor-
aan binnen de Anatinae (Kear 2005), de
meesten plaatsen ze helemaal achteraan.
Sibley and Monroe verheffen de stam
Oxyurini bovendien tot de primitiefste van
vier subfamilies binnen de Anatidae-familie.
Onafhankelijk van waar ze geplaatst wor-
den, moet gezegd worden dat de
Stekelstaarten als stam uniek zijn wat hun
vorm betreft: kleine duikeenden met een dik
lijf, een dikke driehoekige snavel, een merk-
waardig grote penis (penissen komen
sowieso maar bij weinig vogelsoorten voor)
en met name een stekelstaart die regelma-
tig verticaal wordt gehouden. Met een penis
van ruim 20 cm overtreft de Rosse
Stekelstaart zelfs de Struisvogel Struthio
camelus. Bij de Argentijnse Stekelstaart
werd recent zelfs een penis van 42.5 cm
aangetroffen! Wat de rui betreft ondergaan
de stekelstaarten als enig genus uit de
gematigde streken tweemaal per jaar een

volledige rui. Dit komt slechts bij een hand-
vol andere soorten voor zoals Fitis
Phylloscopus trochilus en Franklins Meeuw
Larus pipixcan. Inzake broedgedrag vallen ze
op door een merkwaardige balts, zowel wat
bewegingen als geluid betreft, en het feit
dat de mannetjes regelmatig ook bij de
tomen jongen blijven, wat ongekend is bij de
andere eendensoorten. Het is evenwel niet
zeker of dit bedoeld is om zijn kroost te
beschermen of om dichtbij het wijfje te blij-
ven, hopende op nog maar eens een copu-
latie (Hughes 1998).  
Afhankelijk van welke lijst je volgt, bestaat
het genus Oxyura uit 5 of 6 soorten, ver-
spreid over 6 continenten: de Witkopeend
Oxyura leucocephala, de  Afrikaanse
Stekelstaart Oxyura maccoa, de
Australische Stekelstaart Oxyura australis,
de Argentijnse Stekelstaart Oxyura vittata
uit Zuid-Amerika, de Rosse Stekelstaart
Oxyura jamaicensis uit Noord- en Zuid-
Amerika en de Maskerstekelstaart Oxyura
dominica uit Centraal- en Zuid-Amerika. De
laatste wordt soms in zijn eigen genus
Nomonyx geplaatst. De ‘Stekelstaarten’
worden vervolledigd door de Zwartkopeend
Heteronetta atricapilla uit Zuid-Amerika,
een afwijkende soort wat vorm betreft en
de Australische Muskuseend Biziura lobata
die een goede kandidaat is voor het lelijkste
eendje van de wereld!

Voorkomen van de Rosse
Stekelstaart

Rosse Stekelstaart in Amerika
De Rosse Stekelstaart is inheems van zuide-
lijk Canada tot het uiterste zuiden van Zuid-
Amerika. In de Verenigde Staten en het
Caraïbisch gebied komt de ondersoort
jamaicensis voor. Vanaf Zuid-Colombia tot
de zuidpunt van Zuid-Amerika komt de
ondersoort ferruginea voor die soms als een
aparte soort wordt beschouwd. In dit scena-
rio wordt de derde zeldzamere ondersoort
andina uit Noord- en Centraal-Colombia als
een mogelijke hybridepopulatie gezien. De
in Europa geïntroduceerde vogels behoren
tot de ondersoort jamaicensis (Hudson
1976). De populatie van deze ondersoort op
het vasteland is de grootste binnen de soort
en wordt soms beschouwd als de afzonder-

lijke ondersoort rubida. Deze wordt recent
geschat op 485.000 exemplaren (Wetlands
International 2006). Anno 1970 sprak men
nog van 600.000 exemplaren. De belangrijk-
ste oorzaken waren jacht, habitatdestructie
en olievervuiling in de overwinteringsgebie-
den, bijvoorbeeld de Golf van Mexico (del
Hoyo et al. 1992). Hoewel deze daling nog
steeds blijkt uit recente achtereenvolgende
populatieschattingen spreekt men in recen-
te literatuur toch van een stabiele populatie
(Henderson 2006 & Hughes et al. 1999).  

Situatie in Europa
Vanaf de late jaren 1940 dook de Rosse
Stekelstaart op in watervogelcollecties in
het Verenigd Koninkrijk. Vier mannetjes en
drie wijfjes werden in 1948 ondergebracht
in de watervogelcollectie te Slimbridge.
Hiervan ontsnapten tussen 1953 en 1973
ongeveer 90 nakomelingen. Men gaat ervan
uit dat dit de belangrijkste oorsprong is van
de verwilderde populatie in het Verenigd
Koninkrijk (Hudson 1976). Ontsnappingen
uit deze en andere collecties leidden tot een
winterpopulatie van een 20-tal vogels rond
1962. Het eerste broedgeval werd geno-
teerd in 1960. Dit leidde tot een gestage
stijging van het aantal exemplaren tot 5.946
in januari 2000, toen goed voor 800 à 1000
broedparen. In de daaropvolgende jaren
nam de populatie af als gevolg van actief
afschot (zie verder ‘Bestrijding op Europees
niveau’). Zo telde men nog maar 3.077
exemplaren over het hele land in januari
2006 en in januari 2007 ging het nog slechts
om 1.239 exemplaren. In januari 2009 tel-
den men er nog 687 waarna er nog eens
meer dan 400 werden geschoten. Tegen het
einde van dit plan (augustus 2010) moet de
soort uitgeroeid zijn in het Verenigd
Koninkrijk (UK Ruddy Duck Eradication
Programme, Bulletin april 2009). 

Gelijktijdig met deze stijgende populatie
Rosse Stekelstaarten kwamen er in de jaren
1970 ook waarnemingen op het Europees
vasteland. Beide verschijnselen worden aan
elkaar gelinkt, temeer omdat binnen het
Verenigd Koninkrijk najaarstrek naar over-
winteringsgebieden in het zuidelijk deel
werd vastgesteld. Slechts een kleine zee-
engte scheidt de vogels daar nog van het
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continent. Enkel in Frankrijk, in het landsge-
deelte het dichtst bij het Verenigd
Koninkrijk, en in Nederland zijn gevestigde
populaties bekend. In Frankrijk werd het
aantal overwinteraars in de winter
2007/2008 op 350 exemplaren geschat en
spreekt men van 40 à 60 broedgevallen in
2007. Opmerkelijk is ook het ontstaan van
een voornamelijk in de zomer aanwezige
populatie van maximaal 36 exemplaren te
IJsland vanaf 1984 met daar ook het eerste
broedgeval in 1990 (Nielsen 1994).
Het eerste broedgeval in Nederland werd al
in 1973 bij Nieuwkoop vastgesteld. In 1992
en 1994 werden opnieuw respectievelijk 2
en 1 nieuwe broedgevallen vastgesteld.
Tijdens de atlasperiode (1998-2000)
noteerde men een verdere toename. Van
een zichzelf in stand houdende populatie
was echter nog geen sprake. Het ging om
jaarlijks 1 à 5 broedparen (Lensink 2002).
Anno 2008 telde men echter al 22 broedge-
vallen, waaronder 6 op het net over de grens
gelegen Markiezaat (UK Ruddy Duck
Eradication Programme, stand van zaken
april 2009). In België broedde al een paartje
Rosse Stekelstaarten succesvol te
Ploegsteert (He) in 1991 (Beck et al. 2002).
In 2007 werd een broedverdacht koppel te
Amay (Lk) verdelgd door de officiële instan-
ties. Daar werd maar weinig ruchtbaarheid
aan gegeven (mond. med. Jean-Yves
Paquet). 

Sinds 1983 werden regelmatig Rosse
Stekelstaarten gezien in Spanje. Vanaf 1991
betrof dit jaarlijkse waarnemingen, met ook
de vaststelling van hybriden met
Witkopeend in verschillende gebieden. Men
gaat ervan uit dat de in Spanje waargeno-
men Rosse Stekelstaarten ook afkomstig
zijn van de verwilderde populatie in het
Verenigd Koninkrijk hoewel dit niet onom-
stotelijk bewezen is. Wat wel door genetisch

onderzoek werd aangetoond is dat zowel
Spaanse, Engelse als IJslandse exemplaren
allen tot dezelfde populatie behoren. Op
basis van een verarmd genetisch patroon
zijn deze allen terug te brengen tot de
import van enkele exemplaren in het
Verenigd Koninkrijk een halve eeuw terug. Er
blijkt nooit genetische uitwisseling te heb-
ben plaatsgevonden tussen de wilde popu-
latie uit Amerika en de verwilderde popula-
tie uit Europa, inclusief het dichtst bij
Amerika gelegen IJsland (Munoz-Fuentes et
al. 2006). 

Aantalsevolutie van de 
Rosse Stekelstaart  in Vlaanderen 
In Vlaanderen werd de Rosse Stekelstaart
voor het eerst vastgesteld op 22 september
1979 te Blokkersdijk (A). Sindsdien zijn er
jaarlijks waarnemingen, waarvan het gros in
de winter. Deze waarnemingen nemen de

laatste jaren toe, met ook al heel wat voor-
jaars- en zomerwaarnemingen.

Als broedvogel in Vlaanderen
Broedpoging op de Kalmthoutse Heide
2006
Tot enkele jaren geleden was de Rosse
Stekelstaart een zeldzame verschijning op
de vennen van de Kalmthoutse Heide. Op
het einde van de jaren 90 nam het aantal
baltsende paren op het net over de grens in
Nederland gelegen Markiezaatsmeer toe en
sindsdien is de soort daar steeds algemener
geworden. In 2003 broedden daar jaarlijks
minimaal 3 paren en tot 26 overwinteraars.
In 2005 broedden hier zelfs 9 paren. Vanaf
2004 werden in Kalmthout overzomerende
exemplaren waargenomen. Het is zeer
waarschijnlijk dat die vogels afkomstig zijn
van de kleine, maar toenemende populatie
op het Markiezaatsmeer. 

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis 9 mei 09, Groot Rietveld, Kallo (O) (Foto: Geert Spanoghe)

Figuur 1. Overzicht van de Vlaamse waarnemingen en aantal waargenomen vogels per jaar van 1979 tot en met 2009.
Figure 1. Overview of the Flemish sightings and number of birds observed per year from 1979 to 2009 inclusive.

(Gegevens: seizoensoverzichten Natuur.oriolus, waarnemers Linkeroever, www.waarnemingen.be en exotendatabank INBO)
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Zowel in 2006 als in 2008 werd balts waar-
genomen bij respectievelijk 2 en 1 paren. In
2006 waren de vogels aanwezig op de
Biezenkuilen (+ 1 waarneming van een
mannetje op het Stappersven) en in 2008
op het Stappersven. 

In 2006 werden in de periode 4 april-21 mei
continu 2 mannetjes en 3 wijfjes waargeno-
men. Vanaf 18 april-3 mei werd bijna dage-
lijks balts genoteerd. Eén koppel zonderde
zich steeds af en verdween geregeld in de
pitrusgordel rond het ven. Op 3 mei bleek
een nestkuil in die vegetatie aanwezig te
zijn. Het koppel bleef bij dit terreinbezoek
hevig alarmerend ter plaatse terwijl de 3
andere exemplaren tijdelijk opvlogen. In die
periode werd tevens contact opgenomen
met de toenmalige Afdeling Natuur en werd
besloten om tot afschot over te gaan indien
de broedpoging zou worden verder gezet.
Op 21 mei werden de vogels echter voor het
laatst gezien.
Door tijdsgebrek en de onoverzichtelijkheid
van het Stappersven kon het baltsende kop-
pel van 2008 niet voldoende opgevolgd
worden. Het lijkt er echter op dat, net als in
2006, de vogels vroegtijdig hun potentiële
broedgebied verlaten hebben.

Eerste broedgevallen voor Vlaanderen in de
Waaslandhaven (Beveren) in 2008
De broedgevallen die in 2008 in de
Waaslandhaven plaatsvonden, waren eigen-
lijk een beetje een verrassing. Ze werden
dan ook pas opgemerkt toen sommige van
de vogels al grote jongen hadden. De reden
hiervoor is vrij logisch te verklaren: weinig
vogelkijkers bezoeken regelmatig alle deel-
gebieden en bovendien waren de vogels niet
altijd te zien.  Vooral op de relatief kleine
plas van de Haasop, temidden riet- en lis-
doddevegetatie, zal een Rosse Stekelstaart
soms niet zichtbaar geweest zijn. Daarbij
komt nog de aanwezigheid van de vogels op
Blokkersdijk tijdens het broedseizoen. Er
ontstond met andere woorden de idee bij
verschillende waarnemers dat die enkele
adulte Rosse Stekelstaarten in de
Waaslandhaven zich wel heel veel verplaat-

sen van gebied naar gebied. Tegen dat we
beter wisten was het zodoende al veel te
laat.

Blokkersdijk te Antwerpen (A)
Vanaf 2 april tot 8 juli zat er een koppel op
Blokkersdijk. Hiervan werd het mannetje
nog tot 26 juli gezien.  Op 19 april werden
hier bovendien 2 koppels gezien. Met grote
zekerheid kan gesteld worden dat hier geen
broedgeval plaatsvond.

Haasop te Kallo (O)
Na enkele waarnemingen van voornamelijk
een mannetje Rosse Stekelstaart in het
voorjaar zat hier op 23 juli plots een vrouw-
tje met 3 grote jongen. De 5 vogels ver-
plaatsten zich in de loop van augustus naar
de grote plas van de Verrebroekse Plassen. 

Groot Rietveld te Kallo (O)
In het Groot Rietveld werd op 23 mei een
eerste keer een Rosse Stekelstaart gemeld,
een baltsend mannetje. Vanaf 22 juni is het
duidelijk dat er minstens 2 mannetjes rond-
hingen en vanaf dan werd ook sporadisch
een wijfje gezien. Op 3 augustus werden
voor het eerst drie mannetjes gezien. En
dan, achteraf bekeken niet geheel onver-
wacht, een wijfje met 3 grote jongen op 24
augustus. En 2 dagen later, op 26 augustus
nog een ander wijfje met 5 donsjongen.

We kunnen er dus vanuit gaan dat er
minstens 3 koppels Rosse Stekelstaarten
tijdens het broedseizoen aanwezig waren in
de regio in 2008. Daarvan produceerden
zowel het koppel van de Haasop als van het
Groot Rietveld 3 uitgevlogen jongen. Of het
tweede koppel op het Groot Rietveld dat
met 5 pulli werd gezien, zijn jongen ook
grootbracht is niet geweten. Op Blokkersdijk
spreken we van de aanwezigheid van een
koppel in het broedseizoen hoewel een
mislukt broedgeval misschien niet uit te
sluiten is. 

Broedgevallen in 2009
In 2009 waren er in vijf gebieden regelma-
tig Rosse Stekelsaarten aanwezig. Zowel op

Blokkersdijk als in de Haasop en de
Verrebroekse Plassen bleven (geslaagde)
broedgevallen uit. Op het Groot Rietveld
waren er 2 geslaagde broedgevallen (met 7
en 2 pulli) en in de Bospolder te Ekeren (A)
was er één geslaagd broedgeval (4 pulli).  

Conflict met Witkopeend
Het voorkomen van de Rosse Stekelstaart in
Europa is niet onbesproken. De soort wordt
immers beschouwd als één van de voor-
naamste bedreigingen voor het voortbe-
staan van de Witkopeend. Beide soorten zijn
nauw verwant met elkaar, en hybridisatie
tussen beide soorten is geen zeldzaamheid.
Deze hybriden zijn ook vruchtbaar, tot in de
tweede graad en verder. Het werd daardoor
snel duidelijk dat de Rosse Stekelstaart op
lange termijn een ernstige bedreiging vormt
voor de Spaanse populatie Witkopeenden.
Zonder maatregelen tegen de soort zou een
verdere verspreiding van de Rosse
Stekelstaart, vanuit zijn huidige Europees
kerngebied in Groot-Brittanië naar het con-
tinent, voor de hand liggen. 
Het verspreidingsgebied van de Witkopeend
strekt zich uit van Spanje en Marokko in het
Westen tot Centraal-Azië in het Oosten. De
westelijke populaties (Spanje en Noord-
Afrika) zijn sedentair, maar vogels uit de
oostelijke populatie zijn trekvogels, met
wintergebieden in het oostelijke
Middellandse Zeegebied en Zuidwest-Azië.
In het begin van de 20ste eeuw werd de
wereldpopulatie nog op ruim 100.000
exemplaren geschat, maar sindsdien is de
soort dramatisch afgenomen. De meest
recente schatting bedraagt amper 8.000 à
13.000 vogels. De Spaanse populatie nam in
de laatste decennia sterk toe van slechts 22
vogels in 1977 tot ca. 2.500 exemplaren
anno 2008. De belangrijkste populatie in
Centraal-Azië blijft het slecht doen (Hughes
et al. 2006). De Witkopeend is zodoende een
op wereldschaal bedreigde soort. Op de
meest recente versie van de rode lijst van de
IUCN heeft de soort ‘Bedreigd’ als status
(BirdLife 2008). Het voorkomen van de
Witkopeend op Bijlage I van de
Vogelrichtlijn van de Europese Unie maakt
de soort van communautair belang, wat
impliceert dat de betrokken lidstaten de
meest geschikte leefgebieden van deze
soort als vogelrichtlijngebied moeten aan-
wijzen. Tevens geniet de soort van de zwaar-
ste beschermingsregimes onder de Bern-
Conventie, de Bonn-Conventie en de
AEWA-overeenkomst. De precaire situatie
van de soort op EU-niveau leidde in 1996
tot een ‘Action Plan for the White-headed
Duck Oxyura leucocephala in Europe’, opge-
maakt in opdracht van de Europese

Tabel 1. Overzicht van de waarnemingen sinds 2004 tot op heden op de Kalmthoutse Heide.
Table 1. Summary of the observations on the Kalmthoutse Heide from 2004 till today.
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Commissie. Later werd dit plan overgeno-
men binnen het kader van de in 1999 in
werking getreden AEWA-overeenkomst
(African-Eurasian migratory Waterbirds
Agreement). In 2006 verscheen het AEWA-
actieplan voor de Witkopeend (Hughes et al.
2006). In dit actieplan worden de acties
opgesomd die nodig zijn om de soort uit het
dal te halen. Hoewel ook andere bedreigin-
gen (zoals habitatvernietiging) als zeer pro-
blematisch worden beschouwd, wordt
hybridisatie als een ‘kritieke bedreiging’
gezien volgens het plan. De bestrijding van
de Rosse Stekelstaart wordt dan ook als een
essentiële actie naar voor geschoven voor
het behoud van de Witkopeend. De ver-
spreiding van de Rosse Stekelstaart in
Europa is momenteel nog vrij beperkt en
daarom wordt het noodzakelijk geacht nu in
te grijpen, vooraleer de populatie te groot
wordt en over grote delen van Europa ver-
spreid is. De aanpak van de Rosse
Stekelstaart vormt een belangrijk en inte-
graal onderdeel van het actieplan voor de
Witkopeend, waardoor het aantal landen
dat wordt aangesproken door het actieplan
opmerkelijk hoger ligt dan louter de landen
waar de Witkopeend voorkomt. Als concre-
te doelstelling wordt de uitroeiing van de
Rosse Stekelstaart in Europa tegen 2015
vooropgesteld. Het actieplan is integraal te
bekijken op de volgende link: 
http://www.unep-aewa.org/publications/
technical_series/ts8_ssap_white-headed-
duck_complete.pdf

Bestrijding

Juridische motivatie voor bestrijding
Er bestaan diverse internationale verplich-
tingen en verbintenissen die aanzetten tot
bestrijding van exoten zoals de Rosse
Stekelstaart. Ten eerste, en vooral, is er de
EU-Vogelrichtlijn, die in artikel 11 aan de
EU-lidstaten oplegt om er op toe te zien dat
de introductie in het wild van vogelsoorten
die niet van nature in het wild voorkomen
op het Europese grondgebied van de EU
geen enkele schade toebrengt aan de plaat-
selijke (lees: van nature in het wild in de EU
voorkomende) fauna en flora. Gelet op de
bedreiging die de Rosse Stekelstaart vormt
voor de Witkopeend moet dit artikel gezien
worden als een verregaande juridische aan-
zet voor een EU-lidstaat om maatregelen te
nemen tegen de Rosse Stekelstaart.
Daarnaast wordt het verhinderen van het in
het wild terecht komen van niet-inheemse
soorten en het bestrijden van populaties
van  soorten die een bedreiging vormen
voor inheemse soorten en ecosystemen ook
opgelegd door het Verdrag inzake biologi-

sche diversiteit (Rio de Janeiro, 1992), het
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren
en planten in hun natuurlijk milieu in Europa
(Bern, 1979), het Verdrag inzake de bescher-
ming van trekkende wilde diersoorten
(Bonn, 1979) en de Overeenkomst voor de
bescherming van Afrikaans-Euraziatisch
migrerende watervogels (AEWA, Den Haag,
1995). Daar moet ook nog de
Overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild levende dier-
en plantensoorten (CITES-Conventie,
Washington, 1973) worden aan toege-
voegd: in de EU-implementatie van deze
overeenkomst wordt de import van de
Rosse Stekelstaart in de EU verboden en
tevens wordt de mogelijkheid geboden om
de handel in en het behoud in gevangen-
schap van de soort te beperken of te verbie-
den (Van Hoorick 1997, Hughes et al. 2006). 
De Rosse Stekelstaart wordt niet beschermd
door de Vlaamse regelgeving inzake vogel-
bescherming. Het Soortenbesluit van 15
mei 2009 biedt aan de bevoegde minister
wel de mogelijkheid om niet-inheemse
diersoorten, zoals de Rosse Stekelstaart, te
bestrijden of te verwijderen uit de natuur.
Datzelfde besluit verbiedt overigens ook de
opzettelijke introductie in het wild van
(onder meer) niet-inheemse diersoorten.
Het bovenstaande impliceert dat bestrij-
ding van de Rosse Stekelstaart in
Vlaanderen zonder meer kan gebeuren, in
opvolging van de internationale verplichtin-
gen terzake. Om de bestrijding van de soort
zo efficiënt mogelijk te doen verlopen zou
een plan van aanpak aangewezen zijn. 

Bestrijding op Europees niveau
In Groot-Brittannië wordt de bestrijding van
de Rosse Stekelstaart, in functie van het vrij-
waren van de Witkopeend, sinds een aantal
jaren zeer ernstig genomen. Naar aanleiding
van uitgebreid vergelijkend onderzoek bleek
dat direct afschot van de vogels de meest
kosten-baten-efficiënte bestrijdingswijze is.
Al in 1998 werd beslist om de soort te
bestrijden (Hughes 1999). In de periode
1999-2006 werden 4332 exemplaren
gedood (Henderson 2006). In 2005 ging het
Britse bestrijdingsplan van start, mede gefi-
nancierd door EU Life-fondsen. Het plan, dat
vijf jaar zal duren, wordt geregeld geëvalu-
eerd. Bij de start van het project werd de
stand van de Rosse Stekelstaart in Groot-
Brittanië op ca. 4.400 vogels geschat (ca. 95
% van de Europese populatie). Dit bleek een
onderschatting te zijn, gelet op de inmiddels
geschoten aantallen. Vanaf de start in sep-
tember 2005 tot en met april 2009 werden
in totaal 6.159 Rosse Stekelstaarten
geschoten in Groot-Brittannië. De resteren-

de populatie werd in januari 2009 nog op
687 vogels geschat. Tegen het einde van het
broedseizoen werden hiervan nog eens 507
exemplaren geschoten (Henderson 2009).
Groot-Brittannië wordt geacht nu nog
slechts 50% van de Europese populatie te
herbergen, tegenover 95% bij de start van
de uitvoering van het actieplan. Het bestrij-
dingsprogramma wordt totnogtoe dan ook
als een groot succes beschouwd. Het wordt
weliswaar erkend dat het verwijderen van
de laatste resten van de populatie niet een-
voudig zal zijn. Behalve in Groot-Brittannië
werd de Rosse Stekelstaart de afgelopen
jaren nog in zes andere landen actief be -
streden. Spanje, Frankrijk en Portugal heb-
ben officiële afschotprogramma’s, en in
Marokko wordt eveneens een dergelijk pro-
gramma overwogen. Met name in Frankrijk
en Spanje wordt veel gericht afschot uitge-
voerd. In Frankrijk gebeurt dit sinds 1997,
met reeds honderden geschoten Rosse
Stekelstaarten, waaronder alleen al in 2006
118 exemplaren. Deze bestrijding wordt
geacht de verwachte uitbreiding van de
populatie in West-Frankrijk te hebben
tegengehouden. In Spanje werden tot 2006
in totaal 217 exemplaren geschoten, waar-
onder niet minder dan 65 hybriden tussen
Witkopeend en Rosse Stekelstaart. Dit laat-
ste gegeven toont aan dat het hybridisatie-
gevaar niet overdreven is. In totaal hebben
inmiddels minstens 15 landen, waaronder
België en Nederland, te kennen gegeven de
Rosse Stekelstaart te zullen aanpakken wan-
neer nodig. In Nederland riep Minister
Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) in oktober 2008 per
brief de provincies op werk te maken van de
bestrijding van de Rosse Stekelstaart. Zij liet
het in deze brief aan de provincies over om
mensen aan te duiden die voor deze verdel-
ging zouden instaan.

Andere maatregelen die in diverse landen
werden genomen, zijn onder meer het ver-
bod op het houden of het verhandelen van
Rosse Stekelstaarten voor avicultuurdoel-
einden. 
(http://www.nonnativespecies.org/Ruddy_
Duck/index.cfm, Pers. med. I. Henderson,
Hughes et al. 2006). 
Informatie over het Britse bestrijdingsplan,
inclusief tussentijdse nieuwsbrieven waarin
de stand van zaken wordt weergegeven, is te
vinden op de volgende website:
http://www.nonnativespecies.org/Ruddy_D
uck/index.cfm

België en Vlaanderen
Hoewel er geen nationaal bestrijdingsplan
bestaat heeft België op het internationale
toneel reeds te kennen geven zijn verant-
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woordelijkheid te zullen nemen inzake de
Rosse Stekelstaart. Het beheer van exoten,
als onderdeel van het aspect natuurbehoud,
vormt een bevoegdheid van de gewesten.
Het zeldzame voorkomen van de Rosse
Stekelstaart in België heeft totnogtoe de
opmaak van nationale of gewestelijke actie-
plannen vertraagd. In een rapport van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO) uit 2002 wordt gesuggereerd dat
alle in Vlaanderen in gevangenschap gehou-
den Rosse Stekelstaarten individueel zou-
den moeten worden gemerkt, en vervolgens
in een databank worden opgenomen. Tevens
zou de handel in en het houden in gevan-
genschap van Rosse Stekelstaarten moeten
worden stopgezet (Beck et al. 2002). Zowel
in het Vlaamse Gewest als in het Waalse
Gewest zijn in de praktijk reeds stappen
ondernomen tegen de soort. In het Vlaamse
Gewest wordt gestreefd naar de opmaak
van een actieplan. Voor de stappen die het
Agentschap voor Natuur en Bos plande te
ondernemen wordt verwezen naar de
beschrijving van het broedgeval te
Kalmthout eerder in dit artikel. In het
Waalse Gewest werd een broedpoging in
2007 in de kiem gesmoord door het afschot
van beide vogels (Pers. med. C. Debruyne –
DNF). 

Bestrijding en situatie in
Vlaanderen in 2009

Tot recent zorgde het zeldzame en versprei-
de voorkomen van zeer kleine aantallen
Rosse Stekelstaarten in Vlaanderen ervoor
dat concrete acties tegen Rosse
Stekelstaarten op het terrein amper aan de
orde waren. Er waren geen broedgevallen
om te verhinderen, en het afschot van de
enkele Rosse Stekelstaarten die jaarlijks in
Vlaanderen opduiken is verre van evident,
met name doordat de vogels zich vaak in
waterrijke gebieden bevinden die van aan-
zienlijk belang zijn voor inlandse watervo-
gels. Zolang er zich bovendien dichtbij in
Groot-Brittanië een omvangrijke bronpopu-
latie bevindt, kan een voortdurende immi-
gratie van dieren uit deze populatie ver-
wacht worden. Het in de afgelopen jaren
verschijnen van broedparen in het Beneden-
Schelde-gebied en omgeving, en de
omvangrijke en succesvolle bestrijding in
Groot-Brittanië brengen hier enigszins ver-
andering in. In afwachting van een definitief
en officieel actieplan voor de Rosse
Stekelstaart, zal gestreefd worden naar het
trachten te verhinderen dat de soort zich als
vaste broedvogel in Vlaanderen vestigt. Dat
impliceert dat wanneer Rosse
Stekelstaarten worden waargenomen, zo
snel mogelijk contact moet worden opge-

nomen met de relevante instanties (bvb. het
Agentschap voor Natuur en Bos,
Natuurpunt enz.), zodat dadelijk ad hoc kan
worden bekeken welke acties mogelijk zijn. 

In dit kader werden de vogels in de
Waaslandhaven, waar mogelijk, verdelgd.
Na heel wat overleg en communicaties tus-
sen INBO, ANB en beheerders werden in het
Groot Rietveld alle vogels verdelgd (twee
mannetjes, drie wijfjes en zes pulli) door het
ANB. Er waren hier immers al minstens twee
gelukte broedgevallen in juli. De waarne-
ming van twee wijfjes met respectievelijk
twee en zeven pulli op 24 juli lijkt weliswaar
niet overeen te komen met deze van het
eerder gemelde wijfje met vijf pulli op 22
juli. Deze toom hield zich echter op in het
riet zodat enkele jongen gemist kunnen zijn.
Voor tot afschot werd overgegaan, werd
eerst gepoogd de vogels weg te vangen met
inloopkooien waarbij geluid en zelfs een
mannelijke lokvogel werden gebruikt. Deze
methode bleek al snel zonder resultaat. 
Hoewel het hele voorjaar een koppel aan-
wezig was op de Haasop, leken deze vogels
in augustus spoorloos verdwenen te zijn.
Ook de aanwezigheid van twee koppels en
een mannetje op Blokkersdijk resulteerde
niet in broedgevallen. In augustus werd in de
Bospolder wel een koppel met vier kleine
pulli waargenomen. Vermits dit gebied door

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis 15 mei 09, Groot Rietveld, Kallo  (O) (Foto: Geert Spanoghe)
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Natuurpunt wordt beheerd, werden hier
geen acties ondernomen door het ANB.

Zowel de waarnemingen en broedgevallen
als de bestrijdingsmaatregelen zullen wor-
den bijgehouden door INBO. Ten gepaste
tijde wordt hierover gecommuniceerd
(Spanoghe 2009). Deze informatie wordt
jaarlijks doorgegeven aan de onderzoekers
die werken binnen het internationale kader
rond de bestrijding van deze exoot. Op die
manier kan geëvalueerd worden of de
bestrijding van deze exoot in de verschillen-
de Europese lidstaten haar doelstellingen
haalt. Het kan ook een extra argument zijn
voor lidstaten waar nog geen (systemati-
sche) bestrijding is om daar wel toe over te
gaan. Het is in dit opzicht van belang dat
waarnemingen en vooral broedgevallen en
–pogingen van Rosse Stekelstaarten zo snel
mogelijk worden gemeld. Dit geldt zowel
wat betreft losse waarnemingen, als in het
kader van twee door het INBO gecoördi-
neerde projecten, die op gestandaardiseerde
wijze info verzamelen over vogels in
Vlaanderen: de winterse watervogeltellin-
gen en het project Bijzondere Broedvogels

Vlaanderen (BBV). Op die manier kan de
situatie van de Rosse Stekelstaart in
Vlaanderen op de voet worden gevolgd en
kunnen bovendien de nodige maatregelen
worden genomen.
Dit artikel willen we dan ook eindigen met
een oproep aan alle waarnemers om alle
toekomstige waarnemingen van Rosse
Stekelstaarten in Vlaanderen zo snel moge-
lijk door te geven via de daarvoor geschikte
kanalen (bv. www.waarnemingen.be). 
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Samenvatting – Abstract - Résumé

In 2008 werden de eerste broedgevallen van de exotische Rosse
Stekelstaart Oxyura jamaicensis in Vlaanderen vastgesteld. Het
ging meteen om 3 paartjes die met jongen werden gezien in de
natuurgebieden rond de Waaslandhaven te Beveren (O).  De
expansie van de omvangrijke  populatie Rosse Stekestaarten in het
Verenigd Koninkrijk naar het Iberisch schiereiland wordt als de
voornaamste bedreiging gezien voor het voortbestaan van de daar
levende populatie Witkopeenden. Door hybridisatie zouden deze
het verlies van het genetisch patroon van de Witkopeend veroor-
zaken. Om die reden werd in 2005 met Europees geld een 5-jarig
programma gestart om deze exoot in het VK uit te roeien. In navol-
ging van dit plan werd voor de vogels van de Waaslandhaven
onderzocht wat het wettelijk kader is en de beste manier om tot
bestrijding van deze vogels over te gaan. België stelde zich immers
door het ondertekenen van de AEWA-overeenkomst bereid om
geen vrijvliegende populatie van deze exoot op haar grondgebied
te laten ontstaan. 

Breeding Ruddy Ducks Oxyura jamaicensis in Flanders: is this a
gain?
In 2008 breeding was first established in Flanders for the exotic
Ruddy Duck Oxyura jamaicensis. 3 pairs with young were seen on
the nature reserve around Waaslandhaven in Beveren (O.-Vl). The
expansion of the substantial population of Ruddy Ducks in the
United Kingdom into the Iberian peninsula has been seen as the
main danger for the continued existence of the White-headed
Duck Oxyura leucocephala which lives there. Hybridisation would
cause the genetic pattern of the White-headed Duck to be lost.
For this reason, in 2005 a 5-year program was begun, funded by
Europe, to rid the UK of this exotic species. As a result, the best
legal way to control the Waaslandhaven birds was considered.

Belgium as a signatory of the AEWA agreement has always been
committed not to allow a free-flying population to exist on its ter-
ritory.  

L’Erismature rousse Oxyura jamaicensis nicheuse en Flandre: un
atout?
En 2008 on a établi les premiers cas de nidification de l’Erismature
rousse en Flandre. Il s’agissait de 3 couples vus avec des jeunes
dans les réserves naturelles autour du Waaslandhaven à Beveren
(Flandre-Orientale). L’expansion de l’importante population de
cette espèce exotique au Royaume-Uni vers la Péninsule ibérique
est considérée comme la principale menace à la survie de la popu-
lation de l’Erismature à tête blanche qui y vit. L’hybridation cau-
serait des pertes de la structure génétique. C’est pourquoi on a
lancé en 2005, avec une aide financière européenne, un program-
me d’éradication de cette espèce exotique au Royaume-Uni. A
l’instar de ce plan, on a examiné le meilleur cadre légal pour exter-
miner les oiseaux du Waaslandhaven. Par la signature de l’accord
AEWA la Belgique s’est engagée à ne pas accepter sur son terri-
toire une population vivant en liberté de cette espèce.


