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Klapeksters in Gooi en omstreken

Zo huisde er jarenlang een klap-
ekster op De Stulp bij het Pluis-

meer, Lage Vuursche, gemeen-

te Baarn. Zover ik weet ontbrak

de vogel voor het eerst in de

winter 1998/1999en ook in de

winter 1999/2000 werd hij daar

niet meer gezien. Het leek erop

dat het jaarlijks hetzelfde exem-

plaar was dat daar kwam over-

winteren.

Opgemerkt moet nog worden

dat de klapekster op de

Hoorneboegsche heide zich

nauwelijks iets aantrok van de

op sommige dagen vele

recreanten.

Ook het mannetje grauwe

kiekendief dat ik actief zag ja-

gen op de drukbezochte heide

op zondag 16 april 2000, De vo-

gel joeg de hele heide af en

volgde vooral de bosranden. Hij

vloog telkens zo laag dat hij de

vele wandelaars wel moest op-

vallen en hen vaak rakelings

voorbijvloog.

Jaap Taapken

Paul van de Poel schreef in het

vorige nummer van De Korhaan

op bladzijde 43 over klapeksters

in het Gooi. Hij zag onder meer

ook een klapekster op 4 februari

2000 op de Hoorneboegsche

Heide, ten zuiden van

Hilversum. Ik zag op die heide

deze winter voor het eerst op 26

februari een klapekster. Daarna

de volgende waarnemingen: op

27 februari, 23, 25, 27, 30 en 31

maart, 1, 3, 4, 6 en voor het

laatst op 10 april.

Op 10 april gedroeg de vogel

zich wat onrustig en begonnen

de eerste blaadjes aan de bo-

men te komen. De dagen daar-

opvolgend heb ik hem daar niet

meer kunnen ontdekken. De

tussenliggende dagen, van die

ik hierboven vermeld heb, zag ik

de klapekster echter niet, maar

als ze op de grond zitten kun je

ze natuurlijk gemakkelijk mis-

sen. Ik heb echter zo het idee

dat het telkens dezelfde vogel is

geweest en dat deze in die tijd
niet uit het gebied is wegge-

weest.
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