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AANLEIDING 

 
Achtergrond: 
 
De rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) is een uit Noord-Amerika afkomstige eendensoort. De 
Europese populatie is afkomstig van uitzettingen en ontsnappingen (Munoz-Fuentes et al., 2006). 
Omdat de rosse stekelstaart kruist met de nauw verwante, volgens IUCN wereldwijd bedreigde 
witkopeend (Oxyura leucocephala), vormt de aanwezigheid van in het wild levende uitheemse 
rosse stekelstaarten een bedreiging voor de instandhouding van de inheemse witkopeend in Europa 
(Munoz-Fuentes et al. 2007; Rhymer & Simberloff, 1996 ; Kumschick & Nentwig, 2010). 
 
De ‘Bern Standing Committee’ heeft daarom als doel gesteld om de rosse stekelstaart uit te roeien 
in het wild in Europa en in Noord-Afrika tegen 20151 (Cranswick & Hall, 2010). In het Verenigd 
Koninkrijk (VK), waar de grootste reproducerence populatie in Europa zich ophoudt, is ondertussen 
een actieplan in voege dat nauwgezet uitgevoerd en opgevolgd wordt (Henderson, 2006; 
Henderson, 2010) en waaraan het nodige onderzoek naar effectiviteit van maatregelen vooraf ging 
(Smith & Henderson, 2007; Smith et al., 2005). Ook in andere landen zijn bestrijdingsplannen in 
uitvoering (Cranswick & Hall, 2010). 
 
Om dit doel in Vlaanderen te realiseren wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos (verder 
kortweg ANB) een stuurgroep samengesteld om tot een regionaal actieplan te komen. Vooraleer 
verdere stappen te zetten vraagt ANB advies aan INBO. 
 

 
VRAAGSTELLING 

 
a) Overzicht van alle waarnemingen van deze soort in Vlaanderen (exacte locaties) voor de periode 
1 januari 2005 – 1 april 2011. Aanduiding van de exacte locaties waar de soort gebruikelijk 
voorkomt (exclusief de locaties die slechts sporadisch/occasioneel worden bezocht). Aanduiding 
van de exacte locaties waar de soort broedpogingen ondernam of tot broeden kwam voor de 
periode 1 januari 2005 – 1 april 2011. Differentiatie tussen de gebruikelijke locaties waar de soort 
overwintert versus de broedlocaties.  
 
b) Wat zijn/is de aangewezen beheermaatregel(en) om de doelstelling te behalen van uitroeiing 
van de rosse stekelstaart tegen 2015, dit rekening houdende met federale en regionale wetgeving. 
Hierbij dient detail te worden voorzien in wijze van doden, aangewezen tijdstip gedurende jaar en 
dag, mogelijkheid tot lokken van de vogel, ... 

 
 
TOELICHTING 

1. Verspreiding in Vlaanderen 

1.1 Overwinteraars 

 
Gegevens met betrekking tot overwinterende rosse stekelstaarten in Vlaanderen zijn beschikbaar 
sinds het begin van de systematische mid-maandelijkse winterse (periode oktober-maart) 
watervogeltellingen (1979/1980). Rosse stekelstaart werd voor het eerst vastgesteld in 1979 te 
Blokkersdijk. Een bespreking van de evolutie in Vlaanderen is terug te vinden in (Spanoghe et al., 
2010). Op basis van deze gegevens stellen we vast dat het aantal overwinterende vogels de laatste 
jaren toeneemt, met ook steeds meer voorjaars- en zomerwaarnemingen.  
 
We geven hieronder cartografisch en in tabellen een overzicht van de winteraantallen rosse 
stekelstaart in Vlaanderen (periode 2005-2011). Voor de winter 2010-2011 werden ongeveer 80 % 
van de tellingen ingevoerd in de watervogeldatabank. Daarnaast werden winterwaarnemingen van 
rosse stekelstaarten (winter 2009-2010) afkomstig van waarnemingen.be door Natuurpunt Studie 
vzw. ter beschikking gesteld aan het ANB. Om het relatieve belang van de verschillende 

                                           
1 Draft Recommendation No. 149 (2010) adopted on 9 December 2010, on the eradication of the 
Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) in the Western Palaearctic 
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overwinteringlocaties weer te geven berekenden we het aantal “stekelstaart dagen”, op basis van 
het aantal unieke combinaties van datum en locatie. Hieruit komen nagenoeg identiek dezelfde 
belangrijke overwinteringgebieden, met langdurige of frequente aanwezigheid van de soort, naar 
voor (figuur 1, tabel 2). Daarbij valt vooral het belang op van gebieden op de as Antwerpen-
Brussel. Tabel 4 geeft een complementair (en grotendeels overlappend) overzicht van de 
belangrijkste locaties op basis van de voorbije twee jaar. 
 

 
Figuur 1 Overwinteringslocaties van rosse stekelstaart in Vlaanderen sinds de winter 2004-2005 
(Bron: watervogeltellingen INBO). De grootte van de stippen is proportioneel tot het aantal winters 
aanwezigheid van rosse stekelstaart per gebied. 
 
Tabel 1 Gemiddeld (Gem), minimaal (Min) en maximaal (Max) aantal vogels en aantal winters 
aanwezigheid van rosse stekelstaart per gebied sinds de winter 2004-2005 (Bron: 
watervogeltellingen INBO).  
 

Nummer Locatie Gem Min Max 
Aantal winters 

sinds 2004-2005 

1 Blokkersdijk ANTWERPEN 2.0 1 4 7 

2 De Bocht HEINDONK 1.0 1 1 1 

3 Diepensteyn STEENHUFFEL 1.0 1 1 3 

4 Hamputten WAASMUNSTER 1.0 1 1 1 

5 Het Vinne ZOUTLEEUW 1.0 1 1 1 

6 Hoge Dijken ROKSEM 1.3 1 3 4 

7 Hombeek MECHELEN 1.0 1 1 1 

8 Kanaaldok KALLO-DOEL 1.0 1 1 1 

9 Kleiputten STUIVEKENSKERKE 1.3 1 2 3 

10 Mechels Broek MECHELEN 1.1 1 2 8 

11 Melsele Polder (Groot Rietveld) ZWIJNDRECHT 2.0 1 3 2 

12 Netevallei LIER-DUFFEL 1.5 1 2 5 

13 Spaarbekken MERKEM 1.0 1 1 3 

14 Spaarbekken NIEUWPOORT 1.0 1 1 1 

15 Spaarbekkens KLUIZEN 1.0 1 1 1 

16 Spuikom OOSTENDE 1.0 1 1 1 

17 Staatsdomein Hofstade ZEMST 1.0 1 1 6 

18 Verrebroekse Plassen VERREBROEK 1.0 1 1 4 
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Tabel 2 Aantal “stekelstaart dagen” (= aantal unieke combinaties [datum] * [locatie] met 
aanwezigheid van rosse stekelstaart) per gebied (deelgebieden werden uitgefilterd) tijdens de 
winterperiode (oktober-maart) 2009-2010 (Bron en gebiedscodes: waarnemingen.be, een initiatief 
van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie).  
 

Gebied 
aantal  

“stekelstaart dagen” 

Blokkersdijk (BD) 51 

Groot Rietveld (GRRI) 15 

Beneden Netevallei - Anderstad 13 

Hofstade - BLOSO-Domein 6 

Stuivekenskerke Viconiakleiputten 6 

Roksem Put / Hoge Dijken (PRS) 5 

IJzervallei - Spaarbekken Woumen-Merkem 4 

Ertvelde zuid - Spaarbekken Kluizen (2150A) 4 

Bentille noord - Bentillekreek (3490A) 4 

Rangeerstation Antwerpen-Noord - De Kuifeend 4 

Mechels Broek 3 

Verrebroekse Plassen (VEPL) 1 

Eglegemvijver 1 

Doeldok (DDOK) 1 

Broechem - AWW-bekken 1 

Verrebroekdok (VEDO) 1 

Het Vinne 1 

1.2 Gegevens van overzomerende vogels en broedgevallen 

 
De toestand van rosse stekelstaart als broedvogel in Vlaanderen wordt, sinds het eerste broedgeval 
op de Kalmthoutse heide, uitgebreid beschreven in (Spanoghe et al., 2010). In lijn met een 
groeiende Nederlandse populatie op het nabijgelegen Markiezaatsmeer (9 paren in 2005) (Bergen 
op Zoom, Noord-Brabant), werden in 2004 in het natuurreservaat Kalmthoutse Heide 
(Stappersven, Biezenkuilen) de eerste waarnemingen van overzomerende vogels gedaan. In 2005 
(1 koppel), 2006 (3 koppels) en 2007 (1 koppel) werden hier broedverdachte (territoriale) koppels 
gedocumenteerd. Hoewel verschillende koppels tot baltsen kwamen en zich broedverdacht 
gedroegen, hebben de Kalmthoutse vogels vroegtijdig hun potentiële broedgebieden verlaten en 
hebben ze hier dus niet succesvol gebroed (Tabel 3 broedgevallen van rosse stekelstaart in 
Vlaanderen). 
 
Tabel 3 broedgevallen van rosse stekelstaart in Vlaanderen 

Jaar 
Aantal 
locaties 

Aantal 
koppels 

Aantal succesvolle 
koppels 

Aantal uitgevlogen 
jongen 

Gebied 

2005 1 1 0 0 Kalmthoutse Heide 

2006 3 3 0 0 Kalmthoutse Heide 

2007 1 1 0 0 Kalmthoutse Heide 

2008 3 3 2 minstens 6 Groot Rietveld, De Haasop 

2009 2 3 3 13 Groot Rietveld, Bospolder 

2010 1 1 1 3 Blokkersdijk 

 
In het Antwerps havengebied (Waaslandhaven Beveren, compensatiegebieden) broedden in 2008 
met zekerheid 3 koppels waarvan er 2 met succes 6 jongen grootbrachten ( ). In de Haasop (Kallo) 
werd een koppel met 3 uitgevlogen jongen waargenomen. Deze vogels verplaatsten zich in de loop 
van augustus naar de Verrebroekse Plassen. Op het Groot Rietveld (Kallo) werden in augustus 
twee wijfjes met resp. 3 uitgevlogen jongen en 5 donsjongen gezien. Of de donsjongen uiteindelijk 
uitgevlogen zijn is niet bekend. Nog in Oost-Vlaanderen werd in de periode mei-juni 2008 een 
baltsend mannetje waargenomen aan de Bentillekreek (Bentille) maar een broedgeval werd hier 
niet gerapporteerd (P. Dhaluin pers. meded.). In 2009 werden twee geslaagde broedgevallen 
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opgetekend op het Groot Rietveld en een geslaagd broedgeval in de Bospolder te Ekeren. In 2009 
werden op het Groot Rietveld 5 adulte vogels en 7 pulli2 geschoten door het ANB. 
  

 
Figuur 2: Broedlocaties van rosse stekelstaart in de Waaslandhaven (rode arcering) (Bron: INBO, 
monitoring havengebied) 

 
Figuur 3: Locaties van baltsende rosse stekelstaarten in Vlaanderen in de periode 2005-2008 
(maanden april tot en met juli) (Bron: INBO en waarnemingen.be). De grootte van de stippen is 
proportioneel tot het maximaal aantal baltsende vogels op een locatie. 

                                           
2 Pul: [Van Dale] jong van een kip of eend 
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In West-Vlaanderen zijn sinds 2008 waarnemingen van “overzomerende” (periode maart t.e.m. 
augustus) vogels gedaan aan Roksemput (Roksem), de Viconiakleiputten (Stuivekenskerke), het 
waterspaarbekken te Woumen-Merkem en het domein De Gavers (Harelbeke). Daarvan zijn de 
Viconiakleiputten en Roksemput locaties met zeer regelmatige waarnemingen, waarbij ook balts 
gerapporteerd werd (P. Adriaens, pers. meded.).  
 
In Antwerpen werden sinds 2008 baltsende rosse stekelstaarten gezien op Blokkersdijk 
(Antwerpen), Pulderbos (Zandhoven) en Anderstad (Lier). Daarbij gaat het om 1 tot maximaal 4 à 
5 vogels (Blokkersdijk) (Tabel 4). Gezien op Blokkersdijk in 2008 verschillende koppels 
waargenomen werden is een mislukt broedgeval hier niet uit te sluiten (Spanoghe et al., 2010). In 
2010 heeft op Blokkersdijk een koppel succesvol gebroed. Alle jongen werden echter opgegeten 
door een kleine mantelmeeuw (Larus fuscus). 

 
Tabel 4: Aantal “stekelstaart dagen” (= aantal combinaties [datum] * [locatie] met aanwezigheid 
van rosse stekelstaart) in zomer- en winterhalfjaar (zomer = april-september, winter = oktober-
maart) in Vlaanderen op basis van de waarnemingen.be gegevens van 2010-2011. Locaties met 
slechts één stekelstaartdag in winter en/of zomer werden buiten beschouwing gelaten (Bron: 
waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie). 
 

Gebied zomer winter 

Blokkersdijk (BD) [AN] 82 37 

Groot Rietveld (GRRI) [OV] 29 1 

Stuivekenskerke Viconiakleiputten [WV] 20 1 

Roksem Put / Hoge Dijken (PRS) [WV] 4 52 

Bospolder - Bospolder [AN] 7  

Het Vinne [VB] 7 2 

Wijvenheide - Zuid [LI] 4  

Hofstade - BLOSO-Domein [VB] 2 15 

Ertvelde zuid - Spaarbekken Kluizen (2150A) [OV] 1 19 

Bentille noord - Bentillekreek (3490A) [OV] 2  

Haazop (HASO) [OV] 1 2 

IJzervallei - Spaarbekken Woumen-Merkem [WV] 1 2 

Schulensbroek - Pijpenkop [LI]  3 

Schulensbroek - Meer [LI]  2 

Oostende Havengebied - Spuikom [WV]  13 

Molse zandputten - Zandput Rauw [AN]  4 

Mechelen - Mechels Broek [AN]  6 

 

2. Mogelijkheden voor beheer van rosse stekelstaart in Vlaanderen 

2.1 Preventie 

 
Preventie wordt algemeen beschouwd als de beste en meest kostenefficiënte aanpak van 
problematische exoten (Kettunen et al., 2008; Shine et al., 2010). Preventie van nieuwe 
introducties is ook essentieel om de duurzaamheid van maatregelen en de efficiëntie van een 
beheerplan te verzekeren. Een strategie rond handel en het houden van dieren in gevangenschap 
mag dan ook niet ontbreken in een Vlaams plan van aanpak voor de soort.  
 
Uitgebreide informatie, richtlijnen en een stappenplan voor het vermijden van introducties van 
watervogels zijn terug te vinden in een technisch rapport van de AEWA (Owen et al., 2006).  
 
Beck et al. (2002) stelden reeds enkele concrete preventieve acties voor Vlaanderen voor. Om 
onopzettelijke introducties uit collecties te vermijden dient een overleg opgezet te worden met de 
erkende vogelliefhebbers verenigingen en een registratieplicht voor rosse stekelstaarten in 
gevangenschap uitgewerkt te worden. Het aandeel ontsnapte vogels in de Vlaamse populatie is niet 
te achterhalen. Het aantal rosse stekelstaarten in gevangenschap werd in België geschat op 300-
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500 exemplaren (Beck et al., 2002). Owen et al. (2006) beschrijft een overzicht volgens dewelke 
er in Vlaanderen meer dan 50 niet-officiële watervogelcollecties met samen meer dan 200 rosse 
stekelstaarten zouden voorkomen. De vele private houders van watervogelcollecties zouden via 
een informatiecampagne bereikt kunnen worden.  
 
Het opzettelijk introduceren van rosse stekelstaart in het wild in Vlaanderen is reeds verboden door 
het Soortenbesluit3. Het herziene EU actieplan stelt als lange termijn doelstelling het uitfaseren van 
alle rosse stekelstaart populaties in gevangenschap tegen 2020, het monitoren van de populatie in 
gevangenschap en het voorkomen van kweek/aanmoedigen van eliminatie van vogels in 
gevangenschap (Cranswick & Hall, 2010). Het actieplan voorziet ook een uitgebreide rapportage 
over dieren in gevangenschap door de lidstaten (aantal collecties, exemplaren, aantal verhandeld, 
aantal uitgekomen jongen enz.). Om dit te realiseren is de aanleg van een register vereist. Indien 
niet voor een beperking/verbod op het houden van vogels in gevangenschap geopteerd wordt, 
zouden rosse stekelstaarten in gevangenschap verplicht gesteriliseerd kunnen worden.  
 
Het inperken/stopzetten van de handel in rosse stekelstaart is eveneens een mogelijkheid. De 
import van rosse stekelstaart in de EU is reeds verboden door de EU-implementatie van de CITES 
conventie (EU Wildlife Trade Regulation 338/97). Owen et. al. (2006) vermelden o.b.v. bronnen bij 
Aviornis dat verdelers in Nederland en België regelmatig watervogels transporteren naar andere 
landen en stellen dat het potentieel aantal verhandelbare watervogels in de handel kan geschat 
worden op 60.000 stuks (Anon 1998). Cijfers over de handel in rosse stekelstaarten in Vlaanderen 
zijn ons niet bekend. Rosse stekelstaart komt voorlopig niet voor op de (ontwerp)lijst van de 
invasieve uitheemse soorten waarvan de in-, uit- en doorvoer en het bezit van levende specimens 
verboden zijn in het - nog niet goedgekeurde - Koninklijk Besluit. Een opname op deze lijst (en 
goedkeuring van dit besluit) zouden voor België een eerste stap kunnen zijn in de implementatie 
van Artikel 11 van de Vogelrichtlijn (2009/147/EG) en van de aanbevelingen van de AEWA en de 
Bern Conventie (Rec. 77, uitroeiing van invasieve exoten in het algemeen). Alternatieve opties 
voor een preventief beleid t.a.v. nieuwe introducties zijn de opstelling van een positieflijst voor 
verwilderde watervogels (Beck et al., 2002) of een regionaal Vlaams handelsverbod via de 
beheerregeling in het Soortenbesluit.  

 

2.2 Beheerscenario’s 

2.2.1 Niets doen 

 
Onder dit scenario ondervindt de populatie groei tot ze wordt beperkt door de draagkracht van 
gebieden (aantal broedplekken, voedselbeschikbaarheid). De opstelling van een populatiemodel om 
de toekomstige populatieontwikkeling van rosse stekelstaart te beschrijven, is met de beschikbare 
gegevens over de huidige - zeer beperkte - Vlaamse broedpopulatie (zie 1.2) weinig opportuun. We 
merken hierbij ook op dat, gezien het ingrijpen in de eerste broedgevallen in 2009 (zie hoger) het 
scenario “niets doen” reeds werd verlaten. 
 
De Britse populatie groeide van 20 overwinterende vogels in 1962 tot 5.946 in 2000 (Smith et al., 
2005). De eerste dieren broedden er, volgend op de ontsnapping van enkele vogels uit 
watervogelcollecties, in 1960 (Hudson, 1976). Rond 1970 begon de populatie sterk toe te nemen 
en breidde het verspreidingsgebied verder uit. Rond 1997 kwamen  nagenoeg overal in het het VK  
rosse stekelstaarten voor en in 2000 werd de populatie geschat op 6.000 vogels (800 à 1.000 
broedparen) (Henderson, 2009). Dit komt neer op een groei van de Britse populatie met 18 % per 
jaar (Hughes, 2004) (Munoz-Fuentes et al., 2006). Parallel met deze ontwikkeling nam ook het 
aantal waarnemingen op het Europese vasteland tussen 1976 en 1996 toe met 21% per jaar 
(Hughes et al., 1999). DNA analyse toonde aan dat de vasteland populatie inderdaad afkomstig is 
van de vogels die in Groot-Brittannië uit gevangenschap ontsnapten (Munoz-Fuentes et al., 2006). 
In Vlaanderen nam het aantal overwinteraars sinds 1979 toe tot 25 vogels in 1989 en een vijftigtal 
vogels in 2009. 

                                           
3 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en 
soortenbeheer (B.S. 13/8/2009) 
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2.2.2 Actief ingrijpen op de populatie 

2.2.2.1 Reduceren van het uitkomstsucces 

 
Het rapen, prikken, schudden of oliën van eieren is een mogelijkheid om het uitkomstsucces van 
eendachtigen te verminderen. In sterk ontwikkelde populaties heeft een vermindering van het 
aantal eieren een gering effect op de aantalontwikkeling. Het succes van de maatregel hangt sterk 
af van de mate van inspanning. Een modelmatige benadering voor overzomerende grauwe ganzen 
toont dat meerdere jaren > 70 % van de nesten vinden en het aantal eieren tot 2 of minder 
reduceren mogelijk een negatief effect op de aantallen heeft (Schekkerman et al., 2000). Een 
analoge studie voor rosse stekelstaart is ons niet bekend. Oliën van eieren wordt wel op sommige 
locaties in Groot-Brittannië toegepast (Henderson, 2006).  

 
De methode heeft het voordeel van publieke acceptatie vanwege het niet doden van volwassen 
dieren. Ze is echter zeer arbeidsintensief en dient bij relatief langlevende dieren lang volgehouden 
te worden. Rosse stekelstaarten kunnen in de natuur tot 13 jaar oud worden (Clapp et al., 1982). 
Ze broeden op drijvende of op de grond liggende nesten gemaakt van plantenstengels en dons, 
vaak goed verscholen in de vegetatie (Brua, 1999). Het broeden begint in april-mei, doorgaans 
worden 5-15 eieren gelegd die na 25-26 dagen uitkomen. De jongen worden na 50-55 dagen 
vliegvlug, na 2 jaar (soms 1 jaar) zijn de dieren geslachtsrijp (del Hoyo et al., 2011). Rosse 
stekelstaarten staan ook bekend als broedparasieten die hun eieren regelmatig in nesten van 
soortgenoten (Reichart, 2008) of van andere vogelsoorten (bvb. tafeleend, fuut, pijlstaart, rallen, 
roerdomp) leggen (Eastman, 1999; Ehrlich et al., 1988).  
 
Vanwege het lage aantal nesten is deze methode momenteel vermoedelijk niet efficiënt toe te 
passen in Vlaanderen. Bovendien geeft ze de nodige verstoring op andere broedvogels. De ervaring 
met de eerste broedgevallen in Vlaanderen is trouwens dat de nesten zo goed als onvindbaar zijn 
(pers. obs.). 

2.2.2.2 Reduceren van het aantal dieren 

2.2.2.2.1 Afschot 

 
De Wildfowl and Wetlands Trust voerde, in voorbereiding van het Britse bestrijdingsprogramma, op 
kleine schaal experimenten uit met verschillende beheermethodes (Hughes, 1996; Henderson, 
2009). De meest efficiënte maatregelen waren resp. afschot met karabijn of jachtgeweer tijdens 
het broedseizoen en afschot tijdens de winter. De Britse populatiemodellen geven aan dat afschot 
tijdens het broedseizoen de meest efficiënte beheermethode is. Afschot in de zomermaanden was 
minstens 2.5 keer zo efficiënt als vangst van vrouwtjes op het nest, en meer dan driemaal zo 
efficiënt als het reduceren van het broedsucces door het vernietigen van eieren (Hughes, 1996). 
Uiteindelijk bleek in het VK  het afschot van grotere overwinteringsgroepen de sleutel tot een snelle 
aantalreductie. Tussen 1999 en 2005 werden op die manier 700-900 vogels per jaar geschoten. 
Het officiële uitroeiingprogramma in de UK startte in 2005. De populatie werd ondertussen 
teruggebracht van 4400 vogels in september 2005 tot minder dan 100 vogels in 2011 (FERA & 
Defra, 2011). De meeste vogels werden afgeschoten vanaf de oever of vanuit de boot met een 
.223 geweer met getrokken loop (“rifle”) of een gladloopwapen (“shotgun”) (Henderson, 2006). 
Individuele vogels proberen bij naderende boten meestal duikend te ontkomen, terwijl grotere 
groepen meestal opvliegen. Om verstoring in het broedseizoen te beperken werden geweren met 
klein kaliber en geluidsdemping gebruikt. In Frankrijk en Spanje, waar, naar analogie met de 
Vlaamse situatie, de aantallen rosse stekelstaarten doorgaans laag zijn en de vogels vaak in 
groepen andere eenden voorkomen, werden ook drijvende of vaste schuilhutten gebruikt en 
werden ook boten gebruikt om de vogels dichter bij de schutters te drijven. 
 
De ervaring in het VK  met verstoring van andere vogels is dat het gebruik van boten vaak meer 
verstorend werkt dan afschot alleen. Verder is ook uit de literatuur, ondermeer van smient Anas 
penelope, bekend dat de frequentie van verstoring een grotere impact heeft op het energiebudget 
van vogels dan de intensiteit van een verstorende activiteit (Townshend & O'Connor, 1993). 
Onderzoek naar krakeend (Anas strepera) en slobeend (A. clypeata) op sites waar acties tegen 
rosse stekelstaart werden uitgevoerd (typisch 8 geweren in boten en twee geweren op de oever) 
toonden aan dat overwinterende eenden die verstoord werden meestal onmiddellijk wegvlogen. Ze 
werden teruggevonden op andere gebieden in een straal van drie kilometer rond de terreinen waar 
de acties plaatsvonden (Briggs, 2007). Algemeen wordt gesuggereerd dat een herhaalde 
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vluchtreflex ook meer energie vereist dan een eenmalig wegvliegen van de vogels. Het voorhanden 
zijn van geschikte uitwijkgebieden in de buurt is dus essentieel om de effecten van verstoring te 
mitigeren.  
 
Een goed uitroeiingsprogramma m.b.v. afschot voldoet aan een aantal voorwaarden: natuurlijke 
immigratie moet zoveel als mogelijk vermeden worden, alle reproducerende dieren zouden risico 
moeten lopen gedood te worden, het afschot moet de maximale aanwas overstijgen en individuen 
moeten detecteerbaar zijn bij lage densiteiten (Bomford & O'Brien, 1995). Deze voorwaarden zijn 
voor rosse stekelstaart grotendeels voldaan (Smith et al., 2005). Een belangrijke conclusie die uit 
de Britse monitoring van rosse stekelstaart naar voor komt is dat de afschotcampagne niet geleid 
heeft tot het uitwijken van dieren naar andere locaties. Het percentage van de vogels in de 
traditionele overwinteringgebieden bleef stabiel op 85-90 % (Henderson, 2009). Verder bleek ook 
dat toegang tot alle sites niet noodzakelijk was voor succesvolle uitroeiing omdat vogels tussen 
gebieden migreren (Henderson, 2010). In Vlaanderen blijkt eveneens enige mobiliteit tussen 
gebieden op te treden, hoewel dit vooral voor overzomerende vogels opgaat. 
 
Bij de uitroeiing van rosse stekelstaart dient prioriteit uit te gaan naar adulte vogels, vrouwtjes, 
hybriden en vogels met lange verblijftijden (bvb. vogels die na de winter blijven “hangen”). 
Algemeen kunnen we voor rosse stekelstaart de volgende prioriteiten definiëren (in dalende 
volgorde van belangrijkheid) (naar Green & Hughes, 1996 ; Orueta & Ramos, 2001): 
 

1. het voorkomen van broedgevallen. Kennis van alle (potentiële) broedlocaties is hierbij 
essentieel. In geval van zeer veel broedgebieden (in Vlaanderen is dit niet aan de orde) 
dient de aandacht prioritair te gaan naar de beste broedgebieden vanwege potentieel 
aanzuigeffect van broedvogels uit suboptimale gebieden (Green & Hughes, 1996); 

2. het  reduceren van de aantallen overzomerende vogels (maart-september). Daarbij is april 
de beste periode omwille van territoriaal gedrag en baltsgedrag bij de mannetjes en de 
start van het broeden bij vrouwtjes. Afschot vanaf de oever, eventueel gecombineerd met 
het lokken van de vogels met geluid is hier een goede optie; 

3. het  controleren van overwinterende vogels (oktober-februari). Om verstoring op andere 
overwinterende watervogels te vermijden/mitigeren, dient gelet op de aanwezigheid van 
geschikte uitwijkgebieden in de onmiddellijke omgeving en het vermijden van herhaalde 
verstoring bvb. door afschot vanaf de oever. 

2.2.2.2.2 Afvangst 

 
Er bestaat een uitgebreid gamma aan systemen voor het afvangen van watervogels (o.a. Bub et 
al., 1991). We concentreren ons in dit overzicht op de relevante technieken voor duikende 
eendachtigen. Onderzoek naar de efficiëntie hiervan specifiek voor rosse stekelstaart is echter 
meestal schaars.  

Afvangst met vallen 

Vangst met een inloopkooi  

 
Het gebruik van een dergelijke val met mannelijke lokvogel werd in 2009 uitgetest, echter zonder 
veel succes, in het Antwerps havengebied (Spanoghe et al., 2010). Een herhaling van dit 
experiment met een vrouwelijke lokvogel biedt mogelijk meer soelaas. Het vangen van vrouwtjes 
op het nest bleek tijdens het voorbereidend onderzoek in het VK  een zeer efficiënte methode, 
maar gezien het arbeidsintensief karakter niet erg kosteneffectief vergeleken met afschot (Hughes, 
1996). 

Baited (dive-in) traps 

 
Deze methode voor de vangst van duikeenden wordt beschreven in Whitworth et al. (2007). De 
opstelling bestaat uit een in het water geplaatste kooi die op de bodem (0.3-0.5 m) geen gaas 
bezit zodat duikeenden in de val kunnen duiken (figuur 4). Lokaas wordt meestal ’s avonds 
uitgelegd, ’s morgens wordt de val geleegd. Dit valtype is enkel geschikt voor de vangst van 
duikende eenden in ondiepe (< 1.25 m) wateren die bovendien vlot toegankelijk zijn met 
lieslaarzen. Voor het vangen van broedende vogels zijn eveneens verschillende valtypes denkbaar 
(o.a. clover-leaf traps, drift traps), het principe is steeds een met een verankerde kooi met lokaas. 
Het voordeel van valsystemen met lokaas is dat hiermee ook vliegvlugge of niet-ruiende vogels 
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kunnen gevangen worden. Voor de meeste watervogels wordt hiervoor graan, maïskorrels of rijst 
gebruikt. 
 

 
Figuur 4: set-up van een baited dive-in trap 

Spiegelvallen  

 
Het gebruik van een spiegel is een substituut voor levende lokvogels of artificiële lokkers. De 
werking van spiegelvallen is gebaseerd op territoriaal gedrag van de dieren. Ze wordt dan ook 
toegepast in de periode dat de territorialiteit bij de dieren het sterkst is (tijdens de eileg en het 
vroege uitbroeden). De methode werd gebruikt voor Ijslandse brilduiker (Bucephala islandica) en 
buffelkopeend (B. albeola) (Savard, 1985). Spiegelvallen worden ook met succes toegepast op 
myna’s (Acridotheres spp.) (http://www.fauna.org.au/news0812_Myna_Problem.htm) en 
Amerikaanse roerdomp (Botaurus lentiginosus (Huschle et al., 2002).  
 

Afvangst met netten 

Ondergedoken (mist)netten 

 
Deze methode wordt gedetailleerd beschreven in een studie naar de broedbiologie van geoorde 
fuut (Podiceps nigricollis), waarbij vogels gevangen werden in onder water geplaatste mistnetten, 
opgespannen tussen stokken en verzwaard met gewichten (Breault & Cheng, 1990). Naast geoorde 
fuut werden ondermeer ook roodhalsfuut (P. grisegena) en rosse stekelstaart op die manier 
gevangen. Ze wordt ook gebruikt voor het ringen van roodkeelduikers (Okill & Okill, 1982). Een 
voordeel van deze methode is het gering aantal personen nodig voor de actie (slechts één persoon) 
en de geringe kostprijs van het materiaal (mistnetten en gewichten). Nestelende futen werden 
daarbij met een kano in de richting van de opgestelde netten gedreven, binnen de vijf meter van 
nestplaatsen. Zowel vliegvlugge vogels als niet-vliegvlugge jongen werden gevangen.  
 
Hoewel ze een aantal voordelen vertoont t.o.v. andere methodes, lijken onderwater mistnetten 
vooral geschikt voor het vangen van (kolonie)broedende duikende watervogels en niet-vliegende 
stadia van duikeenden. Het succes van de techniek hangt immers af van de efficiëntie waarmee 
vogels in de netten kunnen worden gedreven (Breault & Cheng, 1990). De methode is gebaseerd 
op het gedrag van futen en duikeenden die de gewoonte hebben om duikend het nest te verlaten 
in plaats van zwemmend open water op te zoeken (Ferguson, 1980). Ferguson (1980) stelt dat ze 
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idealiter toegepast wordt in de periode tussen het vervolledigen van het legsel en het uitkomen van 
de jongen om verlaten van het nest te vermijden. Om verdrinkende vogels te vermijden, dienen de 
netten zo gemonteerd te worden dat duikende vogels aan het oppervlak kunnen komen. Daarnaast 
dient permanente supervisie uitgeoefend te worden vanaf de oever om gevangen vogels 
onmiddellijk te verwijderen zodat ze zich kwetsen noch verdrinken (Breault & Cheng, 1990).  
 
Analoge methodes zijn het gebruik van kieuwnetten (“gill netting”) (o.a. Lensink, 1957). Johnson 
(1972) gebruikte zulke netten voor jonge brilduikers (Bucephala clangula) en stelt dat de techniek 
ook nuttig kan zijn voor rosse stekelstaart. De studies vermelden veelal niet op welk tijdstip de 
vangstacties werden uitgevoerd. Nochtans is de visibiliteit van netten een gekend probleem bij het 
vangen van ganzen en eenden (Keyes & Grue, 1982). Ondergedoken netten dienen dus voldoende 
gecamoufleerd en de vangsten dienen bij voorkeur ’s morgens vroeg of in de schemering te 
gebeuren.  

Drive-by netting 

 
Deze methode wordt ondermeer toegepast voor het vangen van futen en andere duikende 
watervogels, waaronder rosse stekelstaart. Ze wordt door sommige auteurs bestempeld als 
efficiënt en met een lage mortaliteit bij de vogels (Caudell & Conover, 2007). Hiervoor zijn 
minstens twee personen, twee boten en een kieuwnet nodig. Hiermee werden ook individuele 
vogels gevangen. Het net, met aangepaste maaswijdte (voor rosse stekelstaart minimaal 5.7 x 5.7 
cm), dient neergelaten volgens een bepaald patroon (voor individuele vogels een u-vormig 
patroon), waarbij gevaren wordt aan een snelheid van 30-50km/u (in functie van de groepsgrootte 
van de te vangen vogels). Daarna dient men het net op te halen binnen het tijdsbestek dat 
duikende vogels ondergedoken kunnen blijven om mortaliteit te vermijden (Caudell & Conover, 
2007). Nadelen van deze methode zijn: verstoring op andere watervogels door het gebruik van 
boten, het moeilijk toepasbaar zijn in diepe wateren, de moeilijke uitvoering bij veel wind (>3 
beaufort) en een mogelijk hoge mortaliteit bij rosse stekelstaart, die veel kortere duiktijden heeft 
dan futen. Duiktijd varieert met de leeftijd van de dieren, van maximaal 12 seconden voor niet-
vliegvlugge vogels van 4-7 weken oud (Joyner, 1977), tot 40 seconden bij voedselduiken van 
volwassen vogels. 
 

Nachtvangst met licht 

 
Verschillende, weliswaar oudere, bronnen bespreken de mogelijkheden en effectiviteit van 
nachtelijke (hand)vangst met een handnet vanuit een boot, uitgerust met een sterke lamp, al dan 
niet in combinatie met geluid, voor water- en moerasvogels (figuur 5). Deze methode 
(“nightlighting”) is ook gekend voor de vangst van ondermeer fazanten (Phasianus colchicus) 
(Bishop & Barratt, 1969; Labisky, 1968). Cummings en Hewitt (1964) omschrijven een eerste 
poging met deze techniek (verblindende lamp, met afspelen van geluid) in een wildpark, waarbij op 
enkele uren tijd tientallen eenden werden gevangen, waaronder rosse stekelstaart. De meeste 
eenden zwommen vrij traag weg en konden eenvoudig benaderd en gevangen worden. Daarbij 
werd de boot uitgerust met een T-vormig boegframe, waarop vier lampen (12 Volt) gemonteerd 
worden. De bovenste lampen (2x250 W) dienden om te sturen en vanop afstand vogels te 
localiseren; met de onderste (2x500 W) werden de vogels in de lichtbundel ‘gevangen’ (Cummings 
& Hewitt, 1964). Tot de kritische succesfactoren behoorden vooral de ervaring van de schipper en 
de communicatie tussen schipper en vanger. Snel aanvaren veroorzaakte deining waardoor vogels 
wegzwommen. Er werd geen effect van regenweer op het aantal vangsten per uur vastgesteld, 
vliegvlugge eenden waren wel gemakkelijker te vangen op donkere nachten zonder maanlicht 
(Cummings & Hewitt, 1964). De auteurs klasseren rosse stekelstaart bij de ‘gemakkelijk te 
benaderen’ watervogels. Daarbij vermelden ze nog dat de meeste vliegvlugge eenden zich in de 
vegetatie ophielden, met uitzondering van rosse stekelstaart die vaak in open water aan te treffen 
was. Tijdens een vangstoperatie in Iowa werden 5.000 eenden gevangen en geringd op 164 
nachten, vooral in juli en augustus. Daarbij ging het vooral om jonge (nog niet in staat te vliegen) 
en subadulte vliegvlugge vogels (Bishop & Barratt, 1969). 
 
De Australische muskuseend (Biziura lobata), ook een stekelstaartachtige (Anatidae, Oxyurini), 
staat bekend als moeilijk te vangen vanwege zijn zwem- en duikgedrag en omdat de soort vooral 
diepe wateren gebruikt. Tijdens een ringcampagne werden ook voor deze soort 29 van de 46 
adulte vogels gevangen met nachtvangst (McCracken et al., 2003). Daarmee was deze methode 
meer succesvol dan klapvallen met aas of inloopkooien met een vrouwelijke lokvogel (McCracken 
et al., 2003). Ook deze soort ging niet op de wieken in de lichtbundel. 



 

 

 

 
12/15 

 

INBO.A.2011.49 

 

 

 
Figuur 5: vangst met een schepnet vanuit de boot met licht (Cummings & Hewitt, 1964) 

 
 

CONCLUSIE 

 
• Dit advies presenteert de beschikbare gegevens m.b.t. het voorkomen van rosse 

stekelstaart in Vlaanderen als broedvogel/overzomeraar en als overwinteraar (deel 1). De 
belangrijke overwinteringsgebieden zijn gekend, het aantal vogels per locatie is laag. Het 
aantal broedlocaties is momenteel zeer beperkt maar ook op andere locaties worden 
baltsende dieren waargenomen; 

• Een overzicht van mogelijke scenario’s voor populatiebeheer van rosse stekelstaart in 
Vlaanderen wordt gepresenteerd in deel 2. Bestaande populatiemodellen tonen daarbij aan 
dat resp. afschot tijdens het broedseizoen, afschot tijdens de winter, reductie van het 
broedsucces door oliën van eieren en andere vangstmethodes (bvb. afvangst op nest) de 
meest efficiënte maatregelen zijn; 

• Algemeen kunnen we op basis van de huidige kennis m.b.t. populatiebeheer voor rosse 
stekelstaart de volgende prioriteiten definiëren (in dalende volgorde van belangrijkheid) (1) 
het voorkomen van broedgevallen (2) het  reduceren van de aantallen overzomerende 
vogels (maart-september). Daarbij is april de beste periode omwille van territoriaal gedrag 
en baltsgedrag bij de mannetjes en de start van het broeden bij vrouwtjes (3) het  
controleren van overwinterende vogels (oktober-februari). Om verstoring op andere 
overwinterende watervogels te mitigeren, dient rekening gehouden met de aanwezigheid 
van geschikte uitwijkgebieden in de onmiddellijke omgeving en dient herhaalde verstoring, 
bvb. door afschot vanaf de oever of het gebruik van boten, vermeden te worden;  

• Een eventueel actieprogramma voor rosse stekelstaart in het scenario aantalreductie dient 
algemeen prioriteit te geven aan resp. volwassen vogels, vrouwtjes, hybriden en vogels 
met lange verblijftijden (bvb. vogels die na de winter blijven “hangen”);  

• De keuze voor een bepaalde methode is steeds een afweging in functie van de lokale 
omstandigheden. Een goede voorbereiding is essentieel zodat acties zeer doelgericht en 
kortdurend kunnen plaatsvinden (met minimale effecten op overige natuurwaarden). 
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