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Berichten uit het veld

Sterrenschot (heksensnot)

Van: Judith Bouma-Litjens
Verzonden: maandag 15 december 2008
Aan: kantoor@ravon.nl
Onderwerp: sterrenschot (heksensnot)

Beste mensen,

Momenteel ben ik met mijn "lugubere" 
winterhobby actief, prooien zoeken van de 
klapekster in het Fochtelooërveen. Normaal loop 
ik in het hoogseizoen daar een monitoringsroute. 
Mijn grootste hobby is macro fotografie en deze 
tijd van het jaar maak ik graag foto's van de 
prooien die opgespietst zijn door de klapekster. 
Afgelopen week kwam ik iets anders tegen dan 
een opgespietste kikker of levendbarende 
hagedis, namelijk de restanten aan een 
uitsteeksel, sterrenschot. Het omhulsel van de 
kikker was niet te vinden, maar doordat ik steeds
op dezelfde wijze kikkers vind, nu alleen het 
sterrenschot. Ik heb eens opgezocht, maar lees 
eigenlijk steeds dat het uitgebraakt wordt door 
bunzingen, wezels en reigers. Dit is dus een 
ander geval lijkt mij. Misschien leuk eens 
opgespietst te zien in plaats van uitgebraakt. De 
klapekster vond dit schijnbaar ook niet op zijn 
menu thuishoren. 

Met vriendelijke groet, Judith
www.fochtelooerveen.info

Een onfortuinlijke heikikker; gegrepen en gespitst 
door een klapekster.

Twee foto’s van sterrenschot in boompje. Het ziet 
ernaar uit dat dit uitgebraakt is door een klapekster na
het eten van een vrouwelijke kikker. Opgespietste 
kikkers zie ik alleen in het vroege voorjaar, maar nooit 
eerder heb ik het braaksel in een boompje gezien.

Foto’s Judith Bouma-Litjens

Aanvulling Annemarie van Diepenbeek
Inderdaad is het fenomeen het meest bekend van 
bunzing, blauwe reiger en buizerd, maar in 
principe kan het dus ook geproduceerd worden 
door andere zoogdieren en vogels, zoals vos of, 
in dit geval, klapekster. Gezien de zeldzaamheid 
van de klapekster is dit werkelijk een unieke 
waarneming en opname! 
Sterrenschot ontstaat doordat de predator de 
eitjes uitspuugt of tijdens het eten van de prooi 
uitspaart. Dit laatste gebeurt ook heel vaak, 
meestal vind je dan ook de oviducten en stukken 
huid er nog bij. De zweleiwitten rond de eitjes 
nemen vocht uit de omgeving op en zwellen zo 
op, soms tot wel vuistgrote klompen. Naast de 
opgespietste voorraden een mooie illustratie van 
de voedselkeuze van de klapekster: naast het 
provisiekamertje ook het vuilnisbakje erbij!


