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Klapekster op heideveld bij
Arnhem eet van een rosse
woelmuis uit zijn provisiekast.
Foto: Koos Dansen

Kom vogels
kijken in oktober
op Vlieland
Staatsbosbeheer Vlieland bestaat in 2008
100 jaar. Reden voor feest. Daarom staat
de herfstvakantie (11-19 oktober) volledig in het teken van allerlei activiteiten
en vogelexcursies op dit zeer vogelrijke
eiland. In samenwerking met de plaatselijke VVV wordt o.a. gedacht aan arrangementen met kortingen. De organisatie is
in handen van SBB in samenwerking met
Vogelbescherming en SOVON.
Kijk te zijner tijd voor meer informatie
op de SOVON-site of op de website van
Staatsbosbeheer of Vogelbescherming,
en kom ook vogels kijken op een van de
vogelhotspots van Nederland, zeker in
oktober!

Vogelfestival 2008
Het eerste lustrum van het Vogelfestival
wordt gevierd op zaterdag 23 en
zondag 24 augustus wederom in
de Oostvaardersplassen.
Het thema is dit jaar het belang van
goede bescherming van vogelgebieden.

Kijk op www.vogelfestival.nl
voor meer informatie.

Klapekstertelling
Afgelopen winter organiseerde Waarneming.
nl een landelijke klapekstertelling. Op twee
vooraf bepaalde weekends in december en
januari werd overal in het land actief gezocht
naar deze fraaie klauwier. Het doel van de
telling was om een duidelijk overzicht te
krijgen van het aantal Klapeksters dat in
ons land overwintert, en op welke plaatsen
de vogels verblijven. Vergelijkbare tellingen
werden eerder op lokaal of provinciaal niveau
gedaan, maar nog nooit op landelijke schaal
uitgevoerd.

De kaart geeft de voorlopige resultaten weer
per 3 februari 2008. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. Meldingen kunnen nog
steeds worden doorgegeven bij Waarneming.nl
of via de BSP-pagina van SOVON.

Op veel plekken bleek de winter van 2007/08
bijzonder goed te zijn ten opzichte van voorgaande (recente) winters. Flinke aantallen
werden bijvoorbeeld geregistreerd in Drenthe
(circa 80). Ook op kleinere schaal werden hier
en daar tijdens de telweekenden successen
geboekt: zo bleek het aantal van 5 Klapeksters
een nieuw record te zijn voor de Maashorst in
Noord-Brabant.

Matthijs Broere / Waarneming.nl
Contact: klapekster@waarneming.nl

De telling leverde 252 bezette kilometerhokken op met 289 exemplaren. Wanneer aanvullingen uit het BSP van SOVON worden
bijgevoegd, gaat het om 305 hokken en 346
exemplaren (zie figuur 1). Daar zullen wat
dubbeltellingen bij zijn (Klapeksters hebben soms een uitgestrekt winterterritorium
waarbinnen ze zich snel kunnen verplaatsen), maar daar staat tegenover dat er ook
geschikte terreinen zijn die ongeteld bleven (o.a. ontoegankelijke militaire oefenterreinen) en Klapeksters soms ‘onvindbaar’
zijn. Een aantal van rond 350 overwinteraars
lijkt een goede indicatie.

Figuur 1. Klapekster, maximaal aantal exemplaren
per kilometerhok tijdens de telling in december en
januari 2007/08.
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