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INVASIE VÀN STRANDLEEUI{ERIKEN IN MIDDEN
1986 I 87

EN OOST BRABANT IN DE T.IINTER VAN

Tom lleijnen

Inleiding

De strandleeuwerik is een norÍnaIe verschiining als doortrekker r,n winter-gasi Iangs de NederLandse kusL, Waarnerninge.n in het hinnenland zi.in echter
schaars ei. r,/at midden-en oost Brabant betreft zelfs uitzonderliik te
noernt-:n' Tot 1967 ware'n er vicr warrnerningen beke.nd (Van Erve et al. 1967)
L'n nadie'n zi jn er niet zovL-el bi ige.kornen, ondanks heE feit <1aE er a1 jaren
wi-ntervogeltellingen gehouder.l worden.
In.januari 1987 kwaln een spektakulairr. invasie. van de Srrandl-eeuwc,rik in
Ne'der land op 3ang. Het aanra L wadrgenoroen e>lemplaren hedroeg ve-le. <iuizen-
dL'n, waarvan eo'n 1500 in rlicC.-.n- ran oosl Brahant. Ongetwi jfeld hetrtren L,r
veLe tienduizenden exe'rnol-arr:n r-n l.lederlanci verble.ven. In dir artikel wordt
ingc'gaan op de invasie in rnidden- en oosL Brabant. Tevens wordt de

. situarie in geÏ:eet Nederland besproken.

1

i
Me t hode

De Strandle'euwerik-waarnerningc.n zi ir: niet volgc.ns een bepaalde rnethode
verzameld. Ze bt'ru§l-en met anderr- woordL.n op roevalstreffers, zodat watbetreft aan[a1len en verspreiding dr. nodige voorzichtigheid in acht genornen
moi--t worden.
van belang is her fe'it, dat in januari 1987 wederorn een "wintervogeltel-Iing" is gehoude-n, georganisc'erd door dc. Provi-ncial-e Planologische Dienst
van Noord-Brabant. HeE tot,ale onderzochte oppervlak is rnij nog niet bekend,
Ir.aar zal tenrninste 1000 krn2 bedrage,n hebben. Del-en van heI rivierengehied,
dt' Pee'lstret'k en de Kernpen z:-)n daarbij het bestt: onderzocht.
De wintc'rvogeltelling zal de waarnetmkans van SErandlc'euweriken te.n opzich-
tcn van de overigt' rnaanden ongetwijfeld aanzienlijk verhoogd hehben. Niet
Voor rli-ets is het opvallr'nd, dat er in fe'hruari vri,jwel geen Strandlrleauwe-
r:-ken zLjo vtaatgLlnotnen. Desondanks kan er van uitge.gaan worden, dat ook in
-j,.:.uari sle'chts ec.n fraktie van hct werkeiijk aanwezíge ,rntri vogc. ls is
-'1:Cukl,
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Voorkomen in Nederland

De eerste binnenlandse waarneming betrefl- 75 exernplaren, waargenoÍnen in de
NO-polder op 3 januari. Kort daarna kornen er ook rnc.ldingen uit nog meer
landinwaart s gelegen gebic.den , 'àoal s de Veluwezoorn, Noord-Brahant en de
IJselvallei. Vanaf 8 .januari heginnen de aantallen e.n de groepsgroot te toe
te nL.Ínen. Het zwaartepunt van de invasie ligt verrnoedeli.jk rond dr. l le
januari. In de- loop van februari beginnen de aanEallen sterk af te nemen,
maar [ot in maart wr:rden desondanks nog grote groepen gezien. Zoals te ver-
wachten viel, heeft dez* ÈoorL in het tijdelijke (Brabantse) wince'rve.rh1i-jf
een rnef het bror.dgebieC vergeli ikbaar landschapstypL. opgezocht: open en
v1ak. Plaatsen waar dr. soort is waargenornen zijn o.a.: akkt'rs, iisvlakte-n,
geplagde heidevelden (Veluwe) en wegberrnen" Naarrnate de sneeuv/ verder week,
werden ook in Ioenernende Ínate graslanden als fourageer- en zitplaats
ge.kozen.

Opva11end i., <iat juist in de regio's die gewoonli.jk favoritt voor de

Strandler.uwr.rik zijn (Groningen, Friesland en de raadden) nauwelijks of geen
sprake was van een toename, eerder zelfs van geringere aan[allen ten
opzichte. van anciere jaren. Dit vc.rschijnsel wordt ook in de lite.ratuur
opgernerkt: aLs ,:r sprake is van een influx in het bionenland, dalen de
aantallen aan Ct waddenzee-k.ust (C1utz von Boltzheirn). Drt is ook nieE
verwonderl ijk aLs we de overheersende trekricht ing (r+es t ) in ogenschouw
nernen.
Ook in Noord- en Zuid-Holland hleven tle oantallen sterk achter bii die in
het hinne.nland. 1n de F1-evopolders was de gerniddelde grotpsgrootte kleiner.
Het is nog nitt duicleliik of er tussr.n de overige deLen van Nederland
opvallende vL,rsch:' len in talrijkheid ware.n.

Het geven van LaLln schatting van het werkeli-]k aanweztge aantal Strandleeu-
we.riken in Nedc,rLand is ee.n ondoenlijke zaak, Gezir.n de lage trefkans sIaat
echter vas[, dat het orn .reie tienduizenden exemplaren ging, Daarrnee. is deze
Strandleeuwerik-invasie voor Nederlandse begrippc.n uniek. Er za1, ruirn
tachtig jaar Ierug gegaan moL.Ien worden, om iets dergt-li-jks in de litera-
tuur aan tL, treffen,

Voorkomen in midden en oost Brabant

Verspreiding en aaatallen

Het merendeel van de Strandleeuweriken is in de
Maas en in de aangrenzende gebieden waargenomen (

relatie.f veel rneldingen uit de Kempen.

pol<lergehieden langs de
figuur I ). Voorts komen er
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Figuur 1. AanÈal wa;rrgenornen Strandle'*uwr:r iki'n. in mirlCen
per atlashlok" januari - mailrt 1S87.
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Opvallend is het geringe aantal waarne.mingen in het centrale deel van
midden-en oosE Brahant en de Peelstreek. In het L-L.rste geval heeft dit
r+aarschijnli jk te rnaken rnet het geringe' aantal vogelaars, dat aldaar in rle
r*intL.rmaanden akt ie.f ',:as. In de Pct'lstreek e.chItr is, zoals gewoonli jk,
veel telwerk verricht ten behoeve van de wintervogr. l-[el ling. Hier 1-i-jkt
het geringe voorkomen van de soort dus reec.l te zijn.
In totaal zLjt L04 waarnc.mingen hinnengekomen, die hetrekking hebben op ca
2200 exemplaren. Dubbc.le waarnemingen (van de zelfde grotp op dezelfde dag)
zijn hierbij nier inhegrepen. t§a afErek van de waarnerningen die, hoewel oD
verschillende dagen gedaan, (vermoedelijk) op dezelfde groep hetrekking
zullen hebben, kornt het Eotaal op 88 groLrpen van in totaal circa 1445
exeiaplare.n.
De zeer lage trefkans van de Strandleeuvrerik in ogenschoulrr nernend (zi,e bi-j
"habitat keuze"), kan er van uitgegaan ieorden dat er in midderr en oosÈ
Brahant enkele tienduizenden exemplarc.n het,ben geple.isterd. Dit benadrukt
het indrukwekkende karakter van deze invasie!

Op dri-e waarnemingen na hebtren alle waarne'rningen betrekking op pleisterende
vogels. De drie meldinge.n ziir,:

10 januari 1987 I ex vliegend oaar ZW nabij Tilhurg:
30 januari 1987 25 ex vliegend naar N nab,ij Reusel;
I februari 1987 circa 5 ex overvliegend in een groep Veldleeuweriken

nat,ij Reusel.

Eei oerendeel van de vogels is gezien in de tweede, derde en vierde week
i-a:: januari (figuur 2). Voor de tweede week van januari zi.io er slechts
';ier lzaarnemingen, \{aarvan drie bovendien orn dc- zelfde'groep gaan.
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Figuur 2 . Aant a1 exernplaren en waarne'rningen
midden en oost Brabant per week.
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Dit komt overee)n met het 1andeiiik bc.r'1d. Na januari daait hr-[ aantal
meldingen drastisch. Hoer,rel dit ook,rp landeLijk nivo is 3L.Konstater.rd,
rnoet bedachf worde.n dat juj-st vanaf I fetrruari qeen vclciwrrk rqeer wr.rd
verricht- voor de wintervogelttllingen, zodat in rniddr:r:. cn oost Brablnt niel
rnet zekerheid gesproken kan u/ordL,n van rtcn ret,ele afnarne vari Ct-,ranIaller:.

Groepsgroot te

De meest.. groepen bestonden uit 1-10 exernplaren ( figuur 3 I . In tot aaI
werden l2 groepefl ge,z,ien van rneer dan 30 vi:gels. Hiervan \ras .cn groep van
87 Srrandleeuweriken nabij Blade. 1 de ahsolute toescoordtr.

De gege've'ns overr de groepsgroot l-e zul len ongetwi-j feld .e:i schec.f beeld
gLlven van de realiteit. Grotr. groLrpen va1len imrners beIer sp dan kieine. en
daarom zal oaar vt-.rhollding e.rn onevr.nredig groot aar'!tal 3roIL.rL. groepen
gerneld zt.jn. We kunne.n aanneÍnen dat de rnee'§tr. Strandteeuweriken in groL:pen
tot 10 exernplaren verbleverr.
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Figuur 3. GroepsgrootÈe van Strandleeuveriken in midden en oost Bratrant,
januari - maart f987,
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Habitat keuze

Van 38 groL:pec ( totaal
Het overgro{:e deel van
akke.rs. Stoppelvelden

Tabel 1. Hahitat keuze
de winter van

Habitat

703 exenplarca) is de halritatkeuze bekend (tabe1 1).
zowel de. groepei': a ls de r,xemplarc.n is gezien op

van rnaisakkers ve,rden hierbi j het rneest gerneld.

van de StranCleeuwerik in midden en oost Brabant in
1986187.

aantal groeper:. aantal exemplaren

akker ( ongespe.c if ice'erd )
koo 1 akke r
biete.nakker
ma isakker (sroppelveld )
ruderaal Ie'rrein
weg (b,errn)
weiland
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Zoals reeds aangeduid hij "Voorkomen in Nederlandil henadrukt dit het heeld,dat de strandlee'uwerik een sterke voorkeur he.eft voor kale, open habitats.
Bovendien zal duideliik zijn, dat de kans orn Strandleeuweriken uraar te
nemen zeer gering is geweest. De. vogc.ls vallen op de hobhelige, donkereakkers irmners nauwel i.iks op en het is ook niet bepaald het tvp* hahitar,dar vogelaars intensief zullen afturen.
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PLaat s trouw

In enkele gevallen zi-j n vogelaars rneerdr.re rnalen terug geweest naar dt-

plek, waar zlj (of anderen) rc-eds r.e,rder SIrandlc,euwerike"n hadden waargeno-
nen. In drie. gevsllen bleek ee'n grocp le.nrninste l dag aanwezig te zijn, i,
Ewce gevallen tc'nrninste 7 dagen en in t:en ge'val tenrninste 8 dagen. Groepen
die (verrnoedelijk) zelfs nog l*ng*:r op de zelfdc. plaats zijn hliiven han-
3etr, zrjn:

- tot rnaxirnaal 87 ex nahi- j Bl-adti, De ecrsl-c. exernplaren werdL'n hier oP 8

januari gezien c.n vervol3r.ns ic-dere dag tot en rneI l8 januari. Bovendien
vrerden op 29 ianuari ncg 17 ex gt:zir.n, die r,rell.icht van dezL: groep afkorn-
srig zi in.

- 11 ex nabi j Steensel-. De,ze groc,p ,*erd rer.ds half december opgernerkt e'n is
tot half fc'bruari waargL'nolnen !

- 30-31 ex nabi j Leendc-. Hit'r wc'rd op 19 .ianuari een grollP van 31 vogels
gezien í)n op I februari, op deze lf de pl-ek, een groLlp van 30 vogr'1s. DaÈ

het in beidLl geval-1en oin dt: zelfde'grct-'p ging lijkt wa.lrschijnlijk.

Al dc.ze waarnetnirrgen wr.kken in sL,-'rkt:
werik-groL\pcn voor lange cija in L'en

ha ngen.

ï0ate de inciruk, dal vtle Strandleeu-
treperkt gebied zïin blijven rond

Samenva E t in&

In de winLer van 1986/87, marr voorai in ,j anuari 1987, was L:r sprake van
een enorme invasie' van de Strandlc.cuwcrik in inidden en oosL Brabant " Er
werden tenrninste 1445 verschillendr. cxempllarr:n gezien, verdt'eld overr 88

gror\pen. Het werkeLi;k aanwezigc antal zal hoogstwaarschijnlijk enkele
t ienduizendcn exernplart-'n hedrage,n hebhen. De Ineeste vogc'ls werden gezien in
her pol<terlandschap vfin de julaas (e. o. ) t:n de Kernpen.
Akkt'rs, vooral- stoppelvelden vao Ioais, hadden de voorkeur.
In e'en aan[al gevalle.n kon plaatstrouw over Lr.]n pe.riode van c'nke1c'
tot enkelc' \rekL'n vastgesteld wordt-n.

Dankwoord

dagen

De snelle wij ze waarop veel vogL'laars op de'

ic.gcveos hebben gere-agettrd, heeft ht't rnogelijk
vl-ot in elkaar le steken. Veel dank is daarorn

1. vrn AaIst, P" Boudewijns, M. v.d. Broek, B.

-. !.-rac.Is, W. Grernrnc.n, H. van Grunsven,
!.,:.-:ini-ch, E. Jans, A. Kolen, F. v,d. Laar, J
lj- !1 -.r:s Iers , J .P. Ongenae, L, Peeters , F. Post
": ; - ik{r,rvc-er, M. Vinken, R" Vinken, R.
? i,-,;; ..1 g .

vra ag oÍÍr S Erand leeuwerik-
gemaakt diE art ikelcje zo

verschuldigd aan:

Bronswijk, H. Cornelissen,
P. Haane, P. van llappen,

. v.d. Loo, H. de Louweren,
, B. de Ruyter, G. Sanders,
v.d. Voort, J. WouEers en
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Ook dank ik Rene van der Wal, die zo vrit"ndelijk was Qrn de gegevens re

vLrrstrekkc.n over het voorkornen van dt- soort in gt-'h*;-rl t'iedt'rland. t{er sCuk.i e

hiL.rovg.r io dit art ikel is vri jwel tet terli jk van zi jn inf orrnat ie over-
genoÍnen.
Rene van de.r Wa1 en Leo v.d. Bergh verzarnelen gegevens van <le Strandleer:we-
rik in de winter van 1986/87 ovL,r geheel Nederland. Waarnc'mingeo, voor
zover niet a1 naar rnij opgestuurd, zLjn dus zeílr welkorn. U kunt <leze sfuren
naar:

Rene van der Wal, Van Heeroslröslrrrt 35, 720t+ GH Zutphen'

Graag ondL.r vr.rrnelriing vao atlasbi-o<, 1aIurr, aantaL, bioIoop L:n eventuele
bi j zonderheden.

Adres: Boschdi ik 108i , \676 AG Eii'.d:rc'i.'r:.
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