De veldleeuwerik
brengt
leven op
de boerderij
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Herkennen
Als je hoog boven de velden een vogel ziet die bovendien vrolijk tiereliert, kan je er zeker van zijn dat je
een veldleeuwerik in het vizier hebt. Zijn verenkleed
is onopvallend bruin van kleur. Je herkent hem aan
de witte zoom van de staart. Soms is het kleine kuifje
op zijn hoofd zichtbaar. Met zijn 17 cm is hij een klein
vogeltje dat veel leven in de boerderij brengt. In Vlaanderen komen nog twee leeuweriksoorten voor: de
boomleeuwerik en de kuifleeuwerik. Maar deze twee
neefjes zoeken eerder de schralere landschappen op.

© RLH

© Vilda

Leefgebied
De veldleeuwerik leeft in grote, open landschappen: in Haspengouw vooral
op de grote plateaus in het zuiden. Aan bomen en andere hoge objecten
heeft hij een broertje dood. Zijn nestje bouwt hij minimaal 100 meter verwijderd van bomen of gebouwen. Ook om voedsel te zoeken, blijft de veldleeuwerik op de grond. Als kleine kippetjes wandelen de vogels tussen de
vegetatie die niet te hoog of te dicht mag zijn. Op het menu staan zaden,
granen en in de zomer ook insecten. Het is dus overduidelijk, de veldleeuwerik heeft nood aan een open landschap dat bulkt van de diversiteit.

Levenscyclus
Een koppel veldleeuweriken kan broeden van maart tot in juli. In deze periode kunnen ze tot 3 legsels grootbrengen. Het nest wordt gemaakt op de
grond, tussen open, lage begroeiing. De jongen worden uitsluitend gevoed
met insecten. In deze periode zal je de veldleeuwerik dus vooral op kruidrijke percelen zien foerageren. Een rasechte trekvogel is de veldleeuwerik
niet. Sommigen blijven het hele jaar bij ons, terwijl anderen trekken tot ZuidEuropa om te overwinteren.

Bedreigingen
Sinds de verandering in de landbouwactiviteiten zijn de percelen groter
en monotoner geworden, hierdoor zijn er steeds minder ruige hoeken en
kanten. En dit zijn juist de plaatsen die de veldleeuwerik nodig heeft om te
broeden en voedsel te zoeken. De populatie gaat dus met rasse schreden
achteruit. Het niet de bedoeling terug te gaan naar de landbouwtechnieken
van 100 jaar geleden, maar enkele eenvoudige aanpassingen kunnen de
veldleeuwerik en andere akkervogels enorm helpen.
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