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Leeuwerikenvangst5.

De recorder in de sneeuw gezet en binnen de minuut kwamen

van alle kanten van zeer hoog een 100-tal vlak bij het apparaat

neerploffen. Ze waren er dus toch nog. Met heel veel moeite

de netten in de stijf bevroren grond geplaatst en alles aangeslo-
ten. Om 11.30 uur eerste slag van +_ 30 ex. We zetten de recorder

Reeds enige jaren zijn wij in de wintermaanden als er

sneeuw gevallen is gespitst om op het juiste moment leeuweriken
te vangen. De methode is gelijk aan die van de graspieper,
bandrecorder+ zang. Van de leeuweriken is het onder normale om-

standigheden vrij moeilijk om een behoorlijk aantal tegelijk te

vangen, tijdens sneeuw komen ze zeer gemakkelijk. Wij willen hier

iets vermelden van enige ervaringen dit jaar opgedaan.
6 Januari viel hier een behoorlijk pak sneeuw, maar daar

het vanaf begin december steeds had gevroren, waren onze ver-

wachtingen niet groot. De 7e januari zijn we naar het duin ge-

gaan om toch maar te kijken en onderweg zagen we slechts een

enkele leeuwerik.



76

direct na de slag af, want de vogels blijven maar komen en kon-

den nu tijdens het "koude" uithalen verder trekken.

Tegen twee uur verminderde de grote stroom wat en tegen drie

uur zyn. we maar-gestopt. Het vangen- moesten we ook beperken,
daar we anders te grote hoeveelheden zouden krygen. Wegen had

geen zin daar de dieren allemaal sneeuw tussen hun veren had-

den. In minder dan 4 uur hadden we 419 ex. gevangen en geringd
met twee personen en we hebben ons afgevraagd welke massa's

er gevangen zouden kunnen worden als er een groter aantal men-

sen zouden kunnen héipen, meer konden we niet aan. De volgende

dag was het slecht weer en geen mensen beschikbaar.

Het was ook nog een typisch verschynsel dat Mevrouw van

Tussenbroek die ons kwam ophalen onderweg troepen zingende

leeuweriken uit onze richting naar het zuiden zag vliegen.
Ook kwam er weer een sneeuwgors op het geluid af en zagen we

buizerd, blauwe kiekendief, sperwer en torenvalk.

Onze schatting van het totaal over onze baan gekomen
leeuweriken tijdens de 4 vanguren ligt op 30 a 35-000.

14 Januari netten oprüimen, maar recorder meegenomen.

Zuidenwind 1 a 2, prachtig weer. Leeuweriken trokken alweer

naar het noorden in kleine groepjes. Even geprobeerd en het

lukte ons in 1,5 uur nog 52 ex. te vangen in kleine groepjes.
Over de baan trokken een 30-tal zwanen (spec.) naar het

n.o. evenals enige troepjes kolganzen, terwijl ook een riet-

gors een poosje in het hout heeft zitten kijken. " 4
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