
spinsel die erop wordt aangebracht (afb. 
5 en 6) . Deze fase duurt ongeveer 5 mi
nuten. 
Daarna wordt het onstane eikapsel losge-
werkt (afb. 7), doordat het dier met zijn 
cheliceren de verbindingen losmaakt. Nau
welijks iets van het oorspronkelijke spin
sel blijft achter. De ontstane rand aan de 
cocon wordt tegelijkertijd naar binnen ge
rold, zodat een soort naad ontstaat. Dit 
duurt ongeveer 3 minuten. De cocon wordt 
daarna aan de spintepels gedragen (afb. 
8), aanvankelijk veelal met de naad in de 
richting van de lichaamsas, waarbij cheli
ceren en tasters actief met de naad bezig 
zijn, terwijl de spintepels de naad „afzo-
men". Daardoor krijgt de cocon een glad
de rand. 
Verse cocons van P. amentata hebben een 

Door zijn opmerkelijke gedragingen en ge
woonten is de Klapekster een typische 
vertegenwoordiger van de klau wieren fa
milie, waartoe in ons land nog de uiterst 
zeldzame Roodkopklauwier en de vrij 
schaarse, hier en daar wat algemener voor
komende Grauwe klauwier behoren. Bo
vendien werd in 1956 in ons land een eer
ste broedgeval van de Kleine klapekster 
vastgesteld. Dat deze soort in de naamlijst 
van de Nederlandse vogelsoorten, welke 
door de Commissie voor de Nederlandse 

blauw-groene kleur. Het spinsel echter is 
volkomen wit. Bonnet (1947) heeft aan
gegeven dat de blauw-groene kleur veroor
zaakt wordt doordat de dieren de cocon 
in water dompelen, of anders, door de 
vochtigheid in de lucht. Bristowe (1958) 
heeft er zijn verbazing over uitgesproken 
dat een en ander bij een nauwverwant ge
nus als bv. Pirata, dat ook in vochtige om
geving voorkomt, niet optreedt. Wij heb
ben aanwijzingen dat de kleurverandering 
van de cocon veroorzaakt wordt doordat 
het dier de cocon, wanneer deze juist ge
vormd is. met zijn mond bevochtigt. Of het 
dit secreet zelf is, of dat de kleur ontstaat 
door oxydatie aan de lucht ervan blijve 
echter in het midden. Daarvoor zal eerst 
nader onderzoek noodzakelijk zijn. 

Avifauna in 1958 werd gepubliceerd, nog 
als dwaalgast (4 X ) vermeld werd, is 
niet te wijten aan het ontbreken van be
wijzen of aan onvoldoende documentatie
materiaal, maar eenvoudig daaraan, dat de 
commissie niet op de hoogte was gesteld 
van dit broedgeval. 
Een kleedbeschrijving van de Klapekster 
kan in het kader van dit artikel gevoeglijk 
achterwege gelaten worden onder verwij
zing naar desbetreffende rubrieken in de 
diverse handboeken. We l wil ik nog wij-
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zen op het feit, dat de afbeeldingen en 
beschrijving van de Klapekster zoals Kist 
en Hollom die geven in resp. de Vogel-
gids en The popular handbook of British 
Birds zouden doen vermoeden dat de Klap
ekster in zit veelal twee witte vleugelspie-
gels heeft, ofschoon in vlucht slechts één 
witte vleugelspiegel zichtbaar is. Hollom 
specificeert dit zelfs nader en laat volgens 
zijn kleurenplaat het aantal vleugelspiegels 
gelden als het (enige) veldkenmerk voor 
de onderscheiding der beide seksen, met 
de vermelding dat het wijfje slechts één 
witte vleugelspiegel bezit, terwijl het man
netje er daarentegen twee heeft. In de 
nadere beschrijving komt hij hier echter 
slechts terloops op terug, zodat de juiste 
oplossing door de veldwaarnemer zelf ge
vonden moet worden. Ofschoon ik reeds 
een behoorlijk aantal klapeksterwaarne-
mingen deed en diverse broedgevallen van 
nabij kon meemaken ben ik er tot dusverre 
nog niet in geslaagd een dergelijke vogel 
met een dubbele vleugelspiegel in het ter
rein te ontdekken. 

Wanneer men in een geschikt klapekster-
terrein is en zich wil overtuigen van de 
aanwezigheid van deze prachtige vogel, 
dan dienen zorgvuldig alle toppen van 
berk en vliegden in het terrein te worden 
nagegaan. Is het rovertje aanwezig, dan 
zal men hem praktisch altijd op een der
gelijke geëxponeerde uitkijkpost kunnen 
aantreffen. Rechtop zittend, waaierend 
met zijn lange zwarte en wit omrande 
staart neemt hij de omgeving zorgvuldig in 
zich op, loerend naar kevers en andere in-
sekten, muizen en kleine vogeltjes. Heeft 
men geluk, dan kan men in het jachtterri-
torium nog wel een prooi vinden, meestal 
een muis, ontdaan van de kop en opgeprikt 
aan een scherp takje van een door brand 
afgekloven vliegden. Het klapeksterbio-
toop bestaat vnl. uit vochtige heide met 

Fig. 1. Nest van de Klapekster met vlieg-
vlugge jongen. Reeds drie zijn er bij onze 
nadering uit het nest gewipt, 1956. 

verspreide opslag van berken en vliegden
nen, terwijl menigmaal ook een groepje 
afgebrande of afgestorven boompjes in het 
territorium wordt opgenomen. 
Deze boompjes dienen vooral als uitkijk
post welke in een lage golvende en snelle 
vlucht, afgerond met een opwaartse glij
vlucht bereikt wordt. Sluiters duidt in zijn 
prisma-vogelboekje deze vlucht aan met 
de suggestieve term „zwieper". Die snelle 
vlucht enkele decimeters boven de heide 
is voor de meesten, die voor het eerst met 
de Klapekster kennis maken, volkomen 
verrassend. Zij zien niet meer dan een 
zwart-grijze flits, die snel door een groepje 
berken aan het oog wordt onttrokken. Op
merkelijk is soms ook de zeer hoge vlucht, 
welke meestal voorafgegaan wordt door 
een snelle stijgvlucht. Wanneer de vogel 
een bepaalde hoogte bereikt heeft, daalt 
hij in een bliksemsnelle glijvlucht, onder
broken en opgevangen door een serie snelle 
vleugelslagen. 
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De broedtijd valt in hoofdzaak in april en 
mei, maar zelf vond ik tot in de tweede 
week van juni nog nesten met eieren (5-7). 
De Grauwe klauwier broedt meestal eerst 
in juni. De zang van de Klapekster is wei
nig betekenend en wordt vrijwel nooit ge
hoord. Ze bestaat uit een mengelmoesje 
van geluiden, waaruit men af en toe dui
delijk de zang van een bepaalde andere 
vogelsoort kan destilleren. Belangrijk is 
wel de alarmroep van beide vogels, welke 
menigmaal gehoord kan worden bij het be
treden van het broedterritorium; hij lijkt 
op een zacht, zo men wil „beschaafd", 
gaai- of ekstergeschreeuw. Soms hoort 
men een zeer opvallend en bijzonder hoog 
triii...geluid dat mogelijk iets met de balts 
te maken heeft. 
Er is vrij weinig bekend omtrent de zwerf-
of trekbewegingen van de Klapeksters door 
het ontbreken van de noodzakelijke ring-
gegevens. Vast staat dat de meeste vogels 
hun broedterrein omstreeks juli verlaten. 
Hier tegenover staan ook bewijzen, dat zij 
ook gedurende de winterperiode hun broed
terreinen trouw blijven, of althans daar 

worden waargenomen. Opmerkelijk is 
evenwel dat er in het winterhalfjaar meer 
Klapeksters worden waargenomen, terwijl 
bovendien hiervan relatief veel vogels wor
den gesignaleerd op terreinen, die qua bio
toop in geen enkel opzicht overeenkomen 
met de eisen welke dezelfde Klapeksters 
aan hun jacht- en broedterritorium stellen. 
Het groter aantal winterwaarnemingen van 
Klapeksters in ons land zou erop kunnen 
wijzen dat: 
1. de Klapeksters dan minder schuw zijn; 
2. de Klapeksters in het winterhalfjaar 

meer de bewoonde wereld opzoeken; 
3. onze winter-klapeksters mogelijk tot de 

Duits-Baltische of Scandinavische po
pulatie behoren en hier doortrekken, 
terwijl onze eigen broedvogels gedeel
telijk wegtrekken of rondzwerven. 

Zo lang echter ringresultaten ontbreken 
kan geen definitief oordeel omtrent boven
genoemde veronderstellingen uitgesproken 
worden. 
Als men alle gegevens zou vermelden, die 
in de loop der jaren in diverse tijdschriften 
gepubliceerd zijn met betrekking tot de 
verspreiding van de Klapekster in Neder
land. zou daaruit duidelijk naar voren ko
men, dat Noordbrabant door de jaren heen 
de belangrijkste Nederlandse Klapekster-
populatie binnen haar grenzen heeft gehad. 
Fr. Haverschmidt, die in 1942 zijn „Fau-
nistisch Overzicht van de Nederlandse 
Broedvogels" publiceerde, kon door deze 
publikatie heel wat misvattingen en ver
keerde veronderstellingen aangaande be
paalde Nederlandse broedvogels uit de 
wereld helpen en bewees daarmee de or
nithologie en speciaal de faunistiek een 
belangrijke dienst. Bovendien wist hij de 
aandacht te vestigen op het feit, dat Bra
bant in zijn verhandelingen nauwelijks ter 
sprake was gekomen, doordat hem nage
noeg alle noodzakelijke gegevens met be-
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trekking tot het voorkomen van bepaalde 
soorten in deze provincie ontbraken. Dit 
nam echter niet weg, dat Haverschmidt 
wel een redelijk aantal klapekstergegevens 
kon vermelden, hetgeen ongetwijfeld te 
danken was aan de belangstelling, die de 
Klapekster reeds vele decennia geleden in 
valkenierskringen genoot. Ook weten wij 
dat reeds in 1851 en 1856 in Valkenswaard 
en in Aalst klapekstereieren werden ver
zameld en in een belangrijke Engelse eie-
rencollectie werden ondergebracht („Oo-
theca Wolleyana"). Reeds lang voor de 
eeuwwisseling moet de Klapekster dus een 
regelmatige Brabantse broedvogel zijn ge
weest. 

Haverschmidt vestigde in zijn overzicht 
vooral de aandacht op Zuidoost-Brabant, 
het klapekstergebied bij uitnemendheid. 
waar in 1932 en latere jaren te Asten en 
Leende broedgevallen werden geconsta
teerd, evenals dit het geval was tussen 
Aalst en Leende in 1930, nabij Valkens
waard in 1931 en zeer waarschijnlijk in 
1939 tussen Someren en Hapert, terwijl 
Witlox buiten Haverschmidt om, broedge
vallen vermeldde voor het landgoed De 
Utrecht onder Esbeek-Lage Mierde in 
1937 en 1939. 

In de jaren 1952 e.v. werd onder leiding 
van een drietal enthousiaste ornithologen 
t.w. Braaksma, Knippenberg en Langen-
hoff een onderzoek ingesteld naar de 
kwantiteit van een aantal belangrijke Bra
bantse broedvogels. De aanvankelijke op
zet was, dat vooral die soorten zouden 
worden geïnventariseerd, omtrent het voor
komen waarvan Haverschmidt weinig of 
niets kon mededelen om redenen als boven 
aangegeven. Deze opzet is later uitgegroeid 
tot een algeheel kwantitatief Brabants vo-
gelpopulatie-onderzoek, zodat dientenge
volge ook de Klapekster in het onderzoek 
werd betrokken. 

De resultaten van het onderzoek (gepu
bliceerd in Brabantia, jrg. 3, 1954) hebben 
duidelijk uitgewezen, dat de Klapekster 
met zijn totaal van 16 broedparen tot Bra
bants zeldzame broedvogels is gaan beho
ren en daardoor ook. in aanmerking ge
nomen dat de Brabantse populatie meer 
dan 90% van de totale Nederlandse po
pulatie uitmaakte, tot de zeldzaamste van 
Nederland, 

Opmerkelijk was dat de gehele populatie 
zich bleek te hebben geconcentreerd ten 
zuiden van de lijn Tilburg-Eindhoven. 
Terreinen waar 3 of meer klapeksterpaar-
tjes broedend werden aangetroffen waren 
van West naar Oost: 
1. de Neterselse- en Mispeleindse Heide 

onder Netersel-Lage Mierde (4 p.) . 
2. de Landschotse Heide ten noordoosten 

van Netersel (4 p.) . 
3. De Grote Heide bij Valkenswaard (3 

p.) . 
4. De Strabrechtse en Lieropse Heide 

onder Mierlo-Leende (5 p.) . 
Onregelmatige broedplaatsen waren: 
Hilvarenbeek, Astense Peel en misschien 
de Campina onder Boxtel. Braaksma kwam 
voor 1953 hiermede op een totaal van on
geveer 16 paar •— mogelijk dat nog een 
enkel paartje aan dit totaal zou kunnen 
worden toegevoegd. 

De gegevens die ik voor 1960 verzamelde. 
hebben overtuigend aangetoond, dat onze 
sombere verwachtingen t.a.v. de teruglo
pende klapeksterpopulatie niet overdreven 
waren. Integendeel, de verkregen resulta
ten bleven zelfs beneden onze meest pes
simistische ramingen. Op de vier genoem
de terreinen deed zich geen enkel broed
geval voor. Zelfs op de Strabrechtse Heide 
— het Nederlandse klapekstergebied bij 
uitstek — werden in 1960 geen broedge
vallen geconstateerd. Het jaar daarvoor 
gaf hier tenminste nog 1 broedgeval te 
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zien, zij het dat dit nog voor er jongen 
waren mislukte, doordat de oudervogel 
op het nest door een roofvogel geslagen 
werd. Dat 1960 hier geen enkel positief 
resultaat opleverde was dus niet onver
wacht maar het slot van een reeds jaren 
geleden geconstateerde symptomatische 
ontwikkeling. Met de drie andere hierbo
ven genoemde terreinen was het even 
droevig gesteld, daar de Landschotse Hei
de geheel en de Neterselse- en Mispel
eindse Heide grotendeels werden ontgon
nen. 
Ook winterwaarnemingen in deze terrei
nen. welke vóór 1958 regel waren, behoren 
nu tot de uitzonderingen. Dit zou mogelijk 
kunnen duiden op een verlegging van de 
overwinterings- en broedgebieden in oos
telijke richting. Onderzoek in deze is ge
wenst. 
Het is in ieder geval duidelijk dat nog 
andere oorzaken een rol spelen bij de ver
dwijning van de Klapekster dan alleen 
ontginning, ontwatering, toenemende op

slag van vliegden en berk in eertijds ge
schikte klapeksterbiotopen en de toene
mende recreatie. Zo zagen wij dat de klap
eksterpopulatie op de Strabrechtse Heide 
de laatste jaren tot 0 is gedaald zonder dat 
zich ook maar enige verandering in de ter-
reingesteldheid heeft voltrokken. Zou het 
aantal Klapeksters in Nederland tot bene
den het biologisch minimum zijn gedaald? 
In 1960 werd in Noordbrabant slechts 1 
positief broedgeval van de Klapekster ge
constateerd. Voorts moet het broeden van 
de Klapekster op de Campina niet als 
uitgesloten worden geacht terwijl nabij 
Reusel en Gasteren een onderzoek naar 
het voorkomen van de Klapekster wellicht 
enige positieve resultaten zou kunnen op
leveren. Wel beschikte men niet over ge
gevens van 1960, maar waarnemingen tij
dens het broedseizoen van 1959 sluiten 
broeden niet uit. Zie noot aan het slot. 
Bovenstaande gegevens spreken een dui
delijke en ondubbelzinnige taal t.a.v. de 
zeldzaamheid van de Klapekster en de 
verwachtingen met betrekking tot de toe
komstige ontwikkeling. In 7 jaren liep de 
klapeksterstand terug met niet minder dan 
85%. 

Om U enig idee te geven op welke wijze 
deze achteruitgang zich voltrok volsta ik 
met het geven van de onderstaande staatjes. 

Fig. 3. Broedgevallen van de Klapekster; 
16 in 1952 (boven) en 1 in 1960 (onder). 
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Landschotse Heide 
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1957 (ontginning voltooid) 
1960 
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1 a 2 paar 
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In 1953 konden in dit gebied dus 8 paar 
aangetroffen worden. Als gevolg van de 
ontginning is dit aantal tot 0 gedaald. 
Zeer vermoedelijk als gevolg van deze 
bovengenoemde ontginningen werden in 
1956 op de Hilvarenbeekse Hei voor het 
eerst Klapeksters waargenomen. In dat
zelfde jaar broedden er zelfs 2 paar, daarna 
tot 1960 nog 1 paar, In 1960 werd ook 
deze broedplaats weer verlaten. 
Een van de voornaamste oorzaken, die 
deze catastrofale achteruitgang ten gevolge 
heeft gehad is de al eerder genoemde niets 
ontziende en moorddadige ontginning ge
weest, die de laatste restanten van wat eens 
onafzienbare heidegebieden waren hebben 
aangetast. 

Twee van de vier voornaamste klapekster-
terreinen zijn reeds ten prooi gevallen aan 
het alles verslindende cultuurmonster, dat 
zijn tentakels steeds dieper in het Kempi-
sche land vernageld heeft. Andere terrei
nen staan op de nominatie om ontgonnen 
te worden en worden op dit moment reeds 
„ijverig" ontwaterd. 
Niet alleen de ontginning maar ook de ont
watering van vele vochtige heidegebieden 
— in het kader van ruilverkaveling en ver
betering van de waterbeheersing in vele 
stroomgebieden en waterschappen — heb
ben aan de Klapekster de noodzakelijke 
levensmilieus onttrokken. Bovendien heeft 
de toenemende opslag van berken en vlieg
dennen op deze heideterreinen het biotoop 
radicaal doen veranderen. 
De toenemende recreatie heeft vooral ge
durende de laatste 5 jaren zijn invloed 
doen gelden. Het gevolg van deze recrea

tie-expansie was, dat vele terreinen, die 
eertijds door hun afgelegen ligging buiten 
de recreatiezone of het recreatiebereik van 
het grote publiek lagen, later als gevolg 
van deze expansie werden overbrugd, 
Het behoeft geen betoog, dat deze over
brugging nog versneld werd en wordt door 
de invoering van de verkorte, vijfdaagse 
werkweek. Ook de uitvoering van diverse 
provinciale streekontwikkelingsplannen zal 
geen goed aan dergelijke terreinen doen. 
Ik hoop, dat de bovengeschetste afbrok
keling van de klapeksterpopulatie voor de 
natuurbeschermingsinstanties aanleiding 
moge zijn, maatregelen of voorzieningen 
te treffen die aan deze hopeloze achter
uitgang een halt toeroepen. Laat wat ge
beurd is met de Neterselse, Mispeleindse 
en Landschotse Heide, met hun rijke grut
tobevolking, met Tureluurs, Kemphanen, 
Korhoenders, Klapeksters, Duinpiepers en 
kiekendieven, een waarschuwing zijn. 
Ik moge besluiten met een woord van dank 
aan de heren Sj. Braaksma, B. v. Dooren, 
G. Siteur, M. v. Aerie, W . Knippenberg 
en N. de Weyer, door wier medewerking 
een duidelijk overzicht van de huidige 
klapeksterpopulatie van Noordbrabant ver
kregen kon worden. 

Uit voorlopige gegevens over 1961 blijkt, dat noch op Campina of de Strabrechtse en Lieropse Heide, noch 
op de Landschotse of de Neterselse Heide een klapeksterbroedgeval kon worden vastgesteld. W è l werden 
op dit laatste terrein evenals bij Lage Mierde zomerwaarnemingen van 1 paartje Klapeksters gedaan. In de 
herfst en winter van 1961/62 werden zowel op de Neterselse Heide als op de Campina vele Klapeksters ge
signaleerd. 
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