
Soortbeschrijving 

Kenmerken 

Synoniem: Rosse stekelstaarteend 
Herkomst: Van westelijk Zuid-Amerika tot Noord-Amerika 
Habitat in België: Broedt in vijvers en plassen met overvloedige 
rietvegetatie. In de winter ook op grotere, open waterpartijen. Vaak in 
de buurt van duikeenden. 
Problematiek: Rosse stekelstaart heeft Spanje bereikt en be-
dreigt er rechtstreeks de sterk bedreigde, wilde populatie  van de Wit-
kopeend (O. leucocephalos). Rosse Stekelstaart is dominant op die 
soort en er werd op heel wat plaatsen genetische vervuiling vastge-
steld door hybridisatie. Dit is het duidelijkste voorbeeld van de meest 
negatieve en radicale impact van een exoot op de inheemse avifau-
na. 
Status: Volgens het ISEIA-protocol zit Rosse stekelstaart in de cate-
gorie B: een beperkte verspreiding en een matige impact. 
Verspreiding: Na het ontsnappen van enkele exemplaren in 
Gloucestershire in 1950 verspreidde de soort zich snel over heel 
Groot-Brittannië. Later werd ze in toenemende mate bij ons waarge-
nomen. De grootste aantallen worden waargenomen in het Ant-
werpse havengebied. Er zijn ook talrijke waarnemingen in het 
Mechelse en het Netebekken. Thans broedt ze op verschillende plaat-
sen en worden op de belangrijkste broedhaard (Kallo-Melsele, O-Vl) al maatregelen getroffen om de broedpopulatie in 
te perken. 

Actuele verspreiding in België:  https://waarnemingen.be/species/171/maps 

Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis 

Een verrassend kleine, compacte eend met rond lichaam en bijzonder kleine vleugels. Staart lang en geregeld  opgericht. 
Proportioneel volle en brede kop met grote, wat opgewipte ‘lach’snavel. 
Mannetje in zomerkleed rosbruin met witte wang en zwarte kap. Snavel opvallend fel lichtblauw. In winterkleed veel va-
ler bruin met contrasterende, effen witte wang. 
Vrouwtje min of meer als mannetje in winterkleed maar meer gebandeerd, met bruinere kopkap, meer roomkleurige 
wang en bruinige wangstreep die parallel loopt aan kopkap. Snavel donkergrijs. 
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Gelijkende soorten 

Foto’s: Len Blumin, Robin Ward, Lynn Watson 

Sommige soorten met witte wang kunnen ver-
warring veroorzaken. 
 
Vanwege het kleine formaat en wanneer de 
staart onzichtbaar onder water wordt 
gehouden, kan men aan een fuutachtige 
denken. 
 
Rosse stekelstaarten en de andere vermelde 
soorten kunnen tijdens het intensief duiken 
langdurig onvindbaar of slecht waarneembaar 
zijn, wat de identificatie bemoeilijkt. 

Nonnetje 
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Zwarte zee-eend 
Wintergast (vooral kust) 
(Melanitta nigra) 

Slechts 
uitzonderlijk in 
het binnenland. 
Langgerekter 
dan Rosse 
stekelstaart 

Donkere kruin, 
variable bleek 
gezicht 

Donkere, 
driehoekige sna-
vel met knobbel 

Vrouwtje 

Bruin verenkleed 44 to 54 cm 

Kuifduiker 
Schaarse wintergast 
(Podiceps auritus) 

Kleine rechte 
dolksnavel 

Donkere kruin 
met rood oog 
Witte wang 

Staartloos 

Grijzer verenkleed 46 to 55 cm 

Dunnere hals 
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