Klapekstertelling winter 2011-2012
De Klapekster is als broedvogel in Nederland uitgestorven, maar op de doortrek en als wintergast
worden ze af en toe waargenomen. De overwinterende Klapeksters hebben winterterritoria van
gemiddeld 50 ha, meestal in heide- en hoogveengebieden. Ze zitten graag boven in struiken en
bomen op zoek naar voornamelijk muizen, maar ook wel naar vogels, amfibieën, reptielen en
insecten. Deze prooien worden op doornen of scherpe takjes gespietst. Hoewel de Klapekster tot de
zangvogels behoort, gedraagt hij zich als een roofvogel. Het aantal overwinteraars in geheel
Overijssel wordt geschat op 23-30 Klapeksters.
Waarneming.nl heeft in november 2007 een landelijke klapekstertelling georganiseerd om de
verblijfplaatsen en de overwinterende aantallen goed in beeld te krijgen. Daartoe werden vogelaars en
vogelwerkgroepen opgeroepen om potentiële overwinteringplaatsen van Klapeksters tijdens twee
telweekenden in hun omgeving te bezoeken om Klapeksters op te sporen. Onze vogelwerkgroep heeft
daar ook medewerking aan verleend. In de jaren daarna heeft onze vogelwerkgroep jaarlijks aan dit
project meegedaan. Tegenwoordig wordt deze telling in een samenwerking tussen waarneming.nl en
SOVON georganiseerd. De potentiële klapekstergebieden die in Losser worden onderzocht zijn:
Oelemars, Koopsweg, Omleidingskanaal, Lutterzand, Punthuizen, Beuninger Achterveld,
Strengeveldweg, Zwartkampsweg en Stroothuizen.

Bespreking van de strategie door de telgroep
Op 17 december 2011 op de eerste telling van dit seizoen werden twee Klapeksters binnen de
gemeente Losser waargenomen. Eentje zat er in Punthuizen en de tweede werd in Stroothuizen
gezien. De omstandigheden waren dit jaar gunstig met weinig wind, redelijke temperaturen en veel
zon. Op 15 januari 2012 werd de tweede ronde gelopen, alweer met uitstekende
weersomstandigheden. Ook bij deze telling werden weer 2 Klapeksters gezien. Een verbleef aan de
Strengeveldweg/Holtweg en een in Stroothuizen. De vogel aan de Strengeveldweg bestrijkt zowel
Punthuizen als het Beuninger Achterveld. Op 4 januari werd door Robert Blanke een Klapekster langs
het Omleidingskanaal ter hoogte van het Lutterzand waargenomen. Deze winter telde dus uiteindelijk
3 Klapeksters met een winterterritorium binnen de gemeente Losser.
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Dit is de Klapekster die door Angelique is gefotografeerd langs de Strengeveldweg
Alle klapekstertellers worden voor hun telwerk bedankt door de organisatoren van de
Klapekstertelling: Waarneming.nl en SOVON. De telgroep bestond uit Bennie Egberink, Ruud Kuipers,
Richard Kiemeneij, Robert Blanke, Ben Heerink, Bert Haamberg, Peter Halman, Angelique Lamme en
Ben Hulsebos.
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