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YAII STRANDLEEUVERIKEN I }I DE KEIiÍPE}T

In de vorige Blauwe Klauwier
berichtte ik al over de waar-
neming op 11 november l-99O van
3 Strandleeuweriken op een
akkerccmplex bij !íintelre door
Chris en ondergetekende. Deze
voor de Kempen vrii uitzonder-
liike waarneming wees al 0p
een mogelijke invasie van deze
soort, rlaar één waarneming
zegL dan natuur-liik nog niks.

In de daarop volgende tiid
werd de aandacht tijdelijk
afgeleid door de Kruisbekken.
Pas half januari ben ik weer
aan de Sang gegaan met het
afstrui-nen van akkers en wei-
landen. Dit leverde direkt de
nodige Strandleeuweriken op:
iedere lets grotere groep
Veldleeuweriken bevatte we1
enkele Strandleeuweriken.

Tot nu toe deed ik de volgende
waarnernirrgen:

l-3 Januari 1991: 2 exx.
gehoord in een groep van 30
Veldleeuweriken, akkerr:ornplex
bii Paddevenweg, Veldhoven.

20 januari 1991: 2 à 3 exx.
gehoord Ín grr:ep Veldleeuweri-
ken, Ontginnlngsweg/VesteI-
beerse Dijk, akkercomplex on-
der Landschotse Heide.

20 januari 1991: minster:s 2
exx. gehoord, in grote Sroep
Veldleeuweriken, akkercomplex
ten noorden van het Gr:orven
("Elschotshoek" ).

'1 1- febrari 1-991-: -r1O exx. in
groep van zo'n l-50 Veldleeuwe-
ri-ken, tlintelreven (ten zuiden
van de Oirschotse Heide),

Pierre van de Vielen za1 t:p
de "E1.-chotshoek" op 2 febr-ua-
r1 L ex. in een kLein groepje
Ve ldleeuwer i ken,

De gegeven aantallen ziin mi-
nimurn-aanta11en, want ze zijn
gebaseerd op het aantal roe-
pende exemplaren. In wer-ke-
lijkheid kunnen er natuuriijk
meer (niet-roepende) Strand-
leeuweriken in een groeP Veld*
leeuweriken ziLtelir.

Het bieek niet mee te val-ien
om de Strandleeuweriken met de
verrekiiker uit de SroeP te
ha1en. Dit komt voLlrnamei i j k
dor:r de vrij slechte waarne-
mingsomstandigheden Dp zrl'rr
akker: Éen laag winterzonnet;e
en het feit- cat- de leer:weriken
vaa.k Dp grote af sta"nd rsnd
blj.iven r.l,iegen. Daarhi; vlie-
ger ze constant char:ti.sch dcror
elkaar zadaL het moeiliik is
om één bepaald i.n,lividu te
volgen. Het si ltrouet verschl lt
niet echt duidel i-J k , zeket
niet op grotere afstand. Het
gemakkeliikste vluchtkenmerk,
het ontbreken van eerr witte
vleugelachterrand, is het dui-
delijk=te te zi-err als ze 1an-
den. Dat doen ze rneestal Pas
op enlge afstand. Kortom, het
blijft vaak biJ het troren van
de contactroepJes (een hoogr
ij 1 tslee-lp, meer pieper- dan
leeuwerlkachtig) en soms van
een vocrzichtlge poging tot
zalE.

I{et zal duideliik zijn dai er
deze winter sprake is Seweest
van een (kle ine ) invasie varr
Strandleeuweriken in de Kem-
peÍi. Dosr tijdgebrek heb ik
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niet meer waarnemingen kunnen
doen, maar iedere Eroep Veld-
leeuweriken leverde tot nu toe
nog enige Strandleeuweriken
frpl Toch zi j n mii , behalve
miin eigen waarnemingen en die
ene van Pierre, nog Eeen ande-
re waarnemirrgerl bekend. Ik ben
daarom wel zeer benieuwd of er
op andere plaatsen (misschien

zelfs 1n andere provincies?)
ook sprake is geweest van eerr
i.nvasie van Strandleeuweriken
en om hoeveeL exemplaren het
nu precies gaat. TeneÍnde een
antweord te krijgen op deze
vragen zie ik Jul1ie reacties
graag tegemoet.

BRAl.t AARTS (040-531645)


