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9.3 Rosse stekelstaart (Oxyura 
jamaicensis) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 

 Exoot, waarvan het aantal broedparen in Nederland vanaf 1990 met >5% per jaar is
toegenomen;

 De soort is in het Lauwersmeer aangetroffen.

Schade 

De rosse stekelstaarten, mengen zich in de vrije natuur onder de beschermde witkopeenden 
en hybridiseren daarmee. Dit kan er op de lange termijn toe leiden dat de zeldzame 
witkopeend uitsterft.  

Beleid 

 De rosse stekelstaart is een exoot en daarmee geen beschermde diersoort.

 Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag om ongewenste

‘invasieve’ exoten actief te beheren om de inheemse fauna te beschermen.

 In januari 2009 is het Team Invasieve Exoten ingesteld om te adviseren over de

schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over mogelijkheden om dat te

voorkomen.

 Effectieve bestrijding van exoten is mogelijk na aanwijzing van personen en middelen

door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet ter voorkoming van

faunaschade.

Beheer 

Tot dusver heeft geen beheer van de rosse stekelstaart plaatsgevonden, zodat gegevens 

ontbreken. 

Overwegingen 

De soort komt nu nog maar in enkele exemplaren voor, maar bedreigt door zijn 

aantaltoename de inheemse witkopeend waar de rosse stekelstaart mee hybridiseert. 

Voorstel  

De provincie verzoeken om een aanwijzing voor afschot ter voorkoming van schade aan 

de in Europa inheemse fauna. 
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 

Deze soort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika en is via waterwildcollecties in 

Europa en ook in Nederland geïntroduceerd. Tot het begin van de jaren negentig was 

het aantal broedgevallen in ons land relatief beperkt. In Nederland werden in de periode 

2005-2008 9 tot 22 broedparen rosse stekelstaarten geteld. Figuur 1 toont het aantal 

broedparen per atlasblok van 5x5 km, gebaseerd op landelijke tellingen van 

kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). De rosse stekelstaart 

is een standvogel. Figuur 1 toont ook het aantal niet broedvogels per 5x5 km-blok, 

gebaseerd op losse waarnemingen uit het Bijzondere Soorten Project over alle maanden 

in de periode 1989-2011. 

Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels en niet-broedvogels rosse stekelstaart in 

Nederland in de periode 1998-2000, resp. 1989-2011 (SOVON). 

In Nederland is vanaf 1990 een significante toename van het aantal broedparen 

opgetreden van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar). Over de laatste 10 jaar 

is geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk, zie (figuur 2). 

Van niet broedvogels zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een trendanalyse.  

Fig. 2. Aantalverloop van rosse stekelstaart (populatie-index broedvogels (BMP). 
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Provinciaal 

De soort is volgens Hornman 2011 zowel in het Groninger als in het Friese deel van het 
Lauwersmeer aangetroffen. 

3 Schade 

De rosse stekelstaarten, zogeheten Ruddy Ducks, worden als siervogel gehouden. Inmiddels 
is er in Europa een verwilderde populatie van circa 6000 van deze dieren ontstaan. Zij mengen 
zich in de vrije natuur onder de beschermde witkopeenden en hybridiseren daarmee. Dit kan 
er op de lange termijn toe leiden dat de zeldzame witkopeend uitsterft. Er wordt verondersteld 
dat de meeste Nederlandse rosse stekelstaarten uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn, 
hoewel ook in Nederland flinke aantallen worden gehouden en er jaarlijks een tiental 
ontsnappen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de aantallen rosse stekelstaarten sterk gedaald na 
een uitroeiingsprogramma ter bescherming van de op wereldschaal bedreigde Witkopeend.  

4 Beleid 

De rosse stekelstaart is een exoot en daarmee geen beschermde diersoort.  

Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag dat is afgesloten op 5 juni 

1992 (Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats). In dit 

verdrag is vastgelegd dat ongewenste invasieve exoten actief beheerd zullen worden 

om de inheemse flora en fauna te beschermen. De principes uit het 

biodiversiteitsverdrag worden verder op Europees niveau uitgewerkt en er worden 

voorstellen gedaan om de bestrijding van invasieve exoten op Europees niveau vorm te 

geven. 

In januari 2009 heeft het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het 
Team Invasieve Exoten in het leven geroepen. Dit team adviseert over de (potentiële) 
schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over mogelijkheden om dat te 
voorkomen. 

Effectieve bestrijding van exoten is mogelijk na aanwijzing van personen en middelen 

door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet ter voorkoming van 

faunaschade.  

5 Beheer 

Tot dusver heeft geen beheer van de rosse stekelstaart plaatsgevonden, zodat gegevens 

ontbreken. 

6 Overwegingen 

De soort komt nu nog maar in enkele exemplaren voor, maar bedreigt door zijn 

aantaltoename de inheemse witkopeend waar de rosse stekelstaart mee hybridiseert. 

7 Voorstel  

De provincie verzoeken om een aanwijzing voor afschot ter voorkoming van schade aan 

de in Europa inheemse fauna. 




