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EEN SNEEUWVOGEL. 
AT ik van de kuitleeuweriken denken moet, weet ik nog altoos niet. 
't Gaat net met ze als met Lord Lister, den geheimzinnigen, ondoor-
grondelijken gentleman-dief en inbreker: zoo zie je me en zoo zie 
je me niet. 

Vandaag, de laatste dag van Sprokkelmaand, nu 't een ongekend 
warme lentedag is met vogelzang en boomenbloei, nu de akkers dampen in de 
koesterende zon, nu zie je haast geen kuitleeuweriken. En die er nog bij den 
weg scharrelen, kijken je aan met 'n bedrukten snuit, alsof ze 't betreuren, dat 
de Hollandsche winter niet méér vorst bracht en nu helaas voorgoed gaat 
verdwijnen. 

Maar verleden Donderdag, toen 's-middags een felle sneeuwstorm duizenden 
en duizenden scherpe kleine vlokken door de straten en langs de huizen stoof, 
toen de zanglijster kouwelijk in de dichte dennen zat en al evenmin lust tot 
zingen had als zijn neef de merel onder de aucuba's, toen de meezen dachten, 
dat 't weer winter werd, ik blij was, 't voer nog niet te hebben opgeruimd en 
de akkerleeuwerik zich niet meer boven 't land hooren liet, maar zich gelukkig 
achten mocht 't leven te behouden in al de ellende toen stapten me die 
kuifleeuweriken monter en opgewekt door sneeuw en ijs, als waren ze nu 
eerst recht in haar element en keken zoo vroolijk, als aten ze eiken dag driemaal 
warm. 't Aantal was aanmerkelijk grooter dan nu; in alle dorpen en plaatsen van 
Gelderland gaat dat zoo. 

Toen wij 'n jaar of dertien geleden midden op de Veluwe woonden, verschenen 
daar zeer positief den eersten den besten dag met sneeuw talrijke kuifleeuweriken, 
die je tevoren bij losser weer nauwelijks zag. En in de dorpen van de nabuurschap 
was 't niet anders. Tot op den huldigen dag is dat zoo gebleven en geen wonder 
baart het, dat de bevolking er een reden voor gevonden heeft. 

Men vertelt n.1., dat de kozakken ze in 1813 hebben meegebracht. 
Vroeger meende ik, dat dit een uit Duitschland stammend sprookje was — 

de oude Liebe vertelt er reeds van - - maar sindsdien is me gebleken, dat ook 
enkele Veluwebewoners gelooven aan deze sage. Ik zeg ,/sage", maar mogen we 
de plotselinge verschijning der kuifleeuweriken, in verband met groote troepen 
paardenvolk uit Azië eigenlijk wel zoo noemen? Is het zoo verwerpelijk 
de meening te zijn toegedaan, dat de vogels met zoo'n legertroep zouden zijn 
meegekomen? Er zijn tal van factoren, welke hiervoor pleiten. 

In aansluiting hiermee is de bijdrage van den heer de Meijere in den eersten 
jaargang van Ardea, het orgaan der Nederl. Ornithol. Vereen., bijzonder interessant. 
Hij vertelt daarin hoe de kuifleeuweriken — vroeger vrij zeldzame broedvogels 
in Gelderland — even na het bouwen der groote kazernementen (1907) in 't 
naburige Ede, plotseling in opvallend groot aantal juist in de omgeving der 
artillerie- en cavaleriekazernes zijn gaan broeden. Ik heb dit feit, waaraan ik 
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trouwens niet twijfelde, bevestigd bevonden. Het schijnt, dat de vogels door de 
aanwezigheid van paardenstallen met al den aankleve van dien, sterk worden 
aangetrokken, want verder leent het uiterst gevaarlijke, bijkans kale terrein zich 
vrij slecht tot vogel-oponthoud. Echter broedt de kuifleeuwerik er meer dan 
eenig andere soort en geeft aanleiding tot interessante en leerzame waarnemingen. 
De Meijere zegt dan ook, na zijn verwondering over deze vestiging te kennen 
gegeven te hebben: „Die voorkeur van de kuifleeuweriken voor de militairen, 
meer in 't bijzonder voor die der bereden wapens (de kozakken waren óók 
paardenvolk, W.) is wèl opvallend en indien het niet te weinig strookte met 
onzen nuchteren volksaard, mocht men verwachten, dat ook te Ede de sage zou 

zijn ontstaan, dat de kuifleeu
weriken met de huzaren en 
artilleristen mee naar Ede zijn 
gekomen." 

In dezen tegenwoordigen 
mobilisatietijd, vol van mili
tair gebeuren, zou bet wel 
aardig zijn, als er eens op gelet 
wordt. Hoe staat het b.v. met 
Millingen, waar een groot re-
montedepót is gevestigd? We 
hebben misschien wel lezers 
in die buurt, welke eens uit 
willen zien en navraag doen 
over vroeger tijd. 

Ik zou het niet zoo gek 
vinden als bleek, dat inderdaad 

de groote vloed dezer leeuweriken in den veldtocht van '13 uit Rusland hierheen is 
gekomen. Vast staat het, dat de weinige hier inheemsche (broed)vogels in koude 
winters worden vermeerderd door Oost-Europeesche, terwijl verder hun geheele levens
wijze ons leert, dat deze vogels oorspronkelijk steppenbewoners waren, alzoo wel 
inderdaad uit 't oosten stammen. Daarom bewonen ze bij ons ook steeds open 
landstreken, gaarne drogen, onvruchtbaren zandgrond, met weinige, karige vegetatie. 
En wijl zulk terrein met den tegenwoordigen akker-, weide -en boschaanleg steeds 
schaarscher wordt in Nederland, zijn hen groote afvalplaatsen van gemeente
reiniging, exerceer- en schietvelden, zandgraverijen, kale zandwegen en wel in 't 
bijzonder de spoorbanen, zoowel laad- en losplaatsen als de lijn zelf. een welkom 
surrogaat. Bij 't lossen der schepen in de haven vind ik ze 's winters altoos; 
't talrijkst, als er sneeuw gevallen is en de strijd om 't bestaan zwaarder wordt. 
Maar waar ze na 't opruimen zoo gauw heen trekken, begrijp ik niet. 

's Zomers, als 't vreemdelingenverkeer bij de menschen 't hoogtepunt bereikt, 
doch dat der vogels nagenoeg stilstaat, treffen we hier in 't Geldersche maar 

Nest van de Kuilleeuworik.. Foto SOBIUTOA * ROB. 



EEN SNEEUWVOGEL. 387 

weinig broedende kuifleeuweriken aan. In den slechts spaarzaam met huizen 
bebouwden Eng bij Bennekom en Wageningen, nestelt zij in enkele paren. Ik 
mocht er eenmaal nest en eieren van aantreffen in een scheivoor van twee 
roggeakkers, 't Verschilt niet veel van dat van den gewonen leeuwerik; de eieren 
zijn roodachtig-wit, dicht bezaaid met bruine en donkere punten en vlekken, 
terwijl ze 'n beetje forscher zijn dan van den gewonen akkerleeuwerik. 

In meer dan één buitenlandsch werk of tijdschrift is de aandacht gevestigd 
op het onverwachts in vrij aanzienlijken getale als broedvogel verschijnen van 
den kuifleeuwerik, zooals ik heb aangehaald. Marshall, een bekend specialist op 
' t gebied van ornithologisch-geographische distributie, vertelt er heel veel be
langrijks en wetenswaardigs van en toont aan, dat van origine deze vogel niet 
verder Westelijk voorkwam dan de Oeral of de Wolga. Langzamerhand is hij 
voortgedrongen tot Centraal- en West-Europa. Voor wie zich omtrent deze 
verbreiding interesseert, is Marshall's boek hoogst merkwaardig. 

Wat het broeden betreft, daarin schijnt de kuifleeuwerik niet bijzonder kies
keurig te wezen, wat niet alleen blijkt uit het nestelen op drukbegane plaatsen, 
zooals bij de vermelde Edesche kazernes, maar dat ook spreekt uit een mede-
deeling van Quantsch in Mitteilungen über die Vogehoelt, die den vogel broedende 
aantrof op de platte cement-en zinken daken binnen de stad Göttingen; ook in 
Breslau werd een kuifleeuwerik-nest in een kleine verdieping van den schoorsteen 
op een huisdak gevonden, dus op musschen- of spreeuwenmanier. Je zoudt zoo 
iets toch allerminst van een echten grondvogel als 'n leeuwerik kunnen denken. 

Wellicht is het daaruit te verklaren, dat de vroeger op de in de buurt der 
groote stad gelegen velden nestelende vogels taai aan de oude broedplaatsen 
vasthielden, ook al werden deze ten slotte geheel bebouwd. Er zijn daaromtrent meer 
voorbeelden; ik weet nog van een wielewaalsnest in een gat van een schuurwand. 

's Winters, bij sneeuw en ijs, wanneer nog maar weinig gevogelte zich 
hooren laat, is 't gezang van den kuifleeuwerik vrij dragelijk, ofschoon 't m. i. 
's zomers niet veel om 't lijf heeft; de omstandigheden bij de observatie spreken 
óók mee bij de beoordeeling van vogelzang. De gewone lokroep klinkt als een 
gerekt, dun „öüh" of vaak aaneengerijd als „düdidria". Ge hoort het hier bij 
ons in Gelderland uit den treure, meer naar Holland toe echter zeldzamer. Het 
gezang is lang niet zoo druk en vol afwisseling als van den akkerleeuwerik, noch 
als dat van den boomleeuwerik; meestal wordt het fluitend van een dak nok, op 
den grond en vaak onder het vliegen in de lucht voorgedragen. Toch vind ik de 
kuifleeuweriken aantrekkelijker dan de musschen en ik wilde de helft dezer laatsten 
er wel voor ruilen, want 't zijn goedmoedige dieren; vechten zag ik ze nog nooit. 

Zekere meneer Dichtl vertelt in „Tierwelt* van een exemplaar, dat hij in 
de kooi had en dat 5 opera-aria's en 'n volkslied kon voordragen; twee andere 
spraken heel duidelijk ieder een woord! 

Ja, je weet niet wat je nog verwachten kunt van zoo'n sneeuwvogel! 
Wageningen, eind Februari 1916. A. B. WIGMAN. 


