Kuifleeuwerik Galerida cristata
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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
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grassprieten. Het nest ligt vaak in de dekking van 		
een hoge graspol, een stuk puin, langs de rand van 		
een muurtje of andere verharding.
Schonen

-

Baggeren

-

Snoeien/dunnen

-

Onderhoud waterkeringen

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
lijk) voorkomt alleen in de periode van half 		
augustus tot half maart. De soort kan broeden rond 		
sluiscomplexen, op zandige dijklichamen e.d.

Onderhoud verhardingen

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
lijk) voorkomt alleen in de periode van half 		
augustus tot half maart. De soort kan broeden op 		
(platte) gebouwen en tegen verhardingen van 		
sluiscomplexen of havens.

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
lijk) voorkomt alleen in de periode van half 		
augustus tot half maart. Het nest is niet meer dan 		
een ondiep kuiltje in het zand, voorzien van wat 		
grassprieten. Het nest ligt vaak in de dekking van 		
een hoge graspol, een stuk puin, langs de rand van 		
een muurtje of andere verharding.

soort niet broedend
mogelijk broedgeval

Sloop kunstwerken en gebouwen

broedgeval waarschijnlijk/zeker

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen 		
bovengrond omdat de kuifleeuwerik kan broeden op 		
platte daken en tegen muren van gebouwen.

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode, aanvullend:
Als onder verwijderen bovengrond.

Afdammen/dempen/vergraven

-

Leefgebied

In Nederland vooral een soort van zandig terrein 		
rond bebouwing en infrastructuur, zoals grote 		
parkeerplaatsen, industrieterreinen, pas opgeleverde 		
nieuwbouwwijken en spoorwegemplacementen. 		
Vroeger ook in meer natuurlijk habitat, waaronder 		
open heide en stuifzand.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Kuifleeuwerik Galerida cristata
Gebruik van het leefgebied

Jaarrond op de broedplaats aanwezig. Foerageert hier
vooral op de grond. Ook vaak te vinden op platte 		
daken. Meestal opererend in paren of kleine groepen.
Zit vrijwel nooit in bomen of struiken. Zingt vanaf 		
een uitkijkpost, vanaf de grond of in baltsvlucht.

Voornaamste voedselbronnen

Plantaardig materiaal (vooral zaden) en ongewervel-		
den, waaronder vooral kevers.

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode loopt van half maart tot half 		
augustus. Twee tot drie broedsels per jaar. Eieren en 		
nesten met jongen vanaf eind maart. Vliegvlugge 		
jongen in de buurt van de nestlocatie vanaf eind 		
april tot diep in augustus. Vanwege de combinatie 		
van grondgebondenheid, tamheid en de voorkeur 		
voor bewoond gebied erg gevoelig voor verstoring 		
door katten en honden.

Locatie nest

Op de grond. Nest is niet meer dan een ondiep kuiltje
in het zand, voorzien van wat grassprieten. Het nest
ligt soms volledig open, maar vaak wordt dekking 		
gezocht onder een hoge graspol, een stuk puin of 		
langs de rand van een verharde ondergrond (asfalt, 		
bakstenen, een laag muurtje etc.).

Aanbevelingen

- Creëren en handhaven van zandige en schaars 		

		 begroeide percelen, bermen, onverharde wegen, 		
		 dijk- en oevertaluds in de omgeving van industrie-		
		 gebied, haven- en sluiscomplexen.
Belang Waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang.

Verspreiding binnen Nederland

Uitstervende soort. Laatste broedparen nu in het 		
stedelijk gebied van Tilburg, Den Bosch, Eindhoven 		
en Venlo. Voorheen in veel meer grote steden in 		
Nederland (vooral nieuwbouw en industriegebieden) 		
en ook in badplaatsen (paviljoens) langs de 		
Noordzeekust. Eerder ook veel in dorpen, op kale 		
heidevelden, stuifzanden en in agrarisch cultuurland
(vooral in Noord-Brabant en Limburg).

Rode lijst 2004

Ernstig bedreigd.

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden 		
aangewezen.		
FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
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