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Ratelaar in de nacht...
De nachtzwaluw gedraagt zich 
overdag liefst als een stuk boom-
schors; doodstil op de grond of een 
stam zittend, in perfecte camou-
flage. Pas kort na zonsondergang 
komt de vogel tot leven. En hoe: 
een vérdragend ratelend geluid kan 
zijn aanwezigheid dan op honder-
den meters afstand verraden. Wat 
natuurlijk ook de bedoeling is, want 
die ratel is zijn ‘zang’. Jac. P. Thijs-
se beschreef het als “het geluid van 
vele kikkers in de verte”. Als je het 
nog niet kent moet je even opletten 
om het niet te verwarren met andere 
nachtelijke ratelaars als de sprink-
haanzanger, rugstreeppad en veen-
mol. Maar als je hem goed te horen 
krijgt, is hij te herkennen omdat de 
triller tweetonig klinkt: ‘errrr, orr-
errrrr, orr-errrrr ...’. Zijn nachtelijk 
geratel leverde hem bijnamen als 
ratelaar, boomkikker en nachtratel 
op. En verder is de nacht vooral de 
tijd voor uitgebreide voedselvluch-
ten naar muggen, kevers en vooral 
ook heel veel motten.

Lastig te tellen
Goede kans dat een territoriaal 
mannetje zich in juni op een wind-
stille maanverlichte nacht een uur 

waardoor dubbeltellingen ontstaan. 
Ook kunnen ze tijdelijk afwezig zijn 
uit hun territorium voor het maken 
van voedselvluchten. Bovendien 
kunnen ook vrouwtjes ratelen (zij 
het wat minder luid en lang) en broe-

na zonsondergang laat horen. Toch 
is de soort lastig te tellen. Allereerst 
zijn sommige nachtzwaluwen ook 
echt alleen op dat tijdstip korte tijd 
te horen. Individuen kunnen ver uit 
elkaar gelegen zangposten bezetten, 

Afgelopen zomer klonken 
in de duinen van Zuid-
Kennemerland voor het 
eerst sinds lange tijd weer 
nachtzwaluwen. Dit past 
in een positieve trend voor 
de duinen. Een uitgebreide 
versie van onderstaand 
artikel is verschenen in Fitis 
(De Groot, 2018).

Nachtzwaluw:
weggeweest?

●  Aantal territoria van de nachtzwaluw in de duinen vanaf 1990 (bron: Sovon, Netwerk 
Ecologische Monitoring).

●  Doornengat kapvlakte 
in de Kennemerduinen. 
Foto: Wim de Groot.
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den ze vaak met meerdere paren 
dicht bijeen. De telmethode heeft 
dan ook een grote invloed op het 
resultaat. Zo leverde een intensieve 
speurtocht voor een zenderonder-
zoek wel vier keer zoveel territoria 
op als de gebruikelijke telmethode 
vanaf telposten die in datzelfde ge-
bied plaatsvond (Leemreise, 2012).

Aantallen en trends
Opgeteld komt Sovon voor 2007 
(het ‘jaar van de nachtzwaluw’) tot 
een totale populatieomvang van 
maximaal 1844 territoria, verdeeld 
naar duinen (27, vooral Schoorl), 
Midden-Nederland (1141) en Zuid-
Nederland (676). Maar deze aantal-
len zijn dus waarschijnlijk aan de 
lage kant. Als we de tellingen op 
gezette tijden op dezelfde manier 
uitvoeren dan ontstaat er wel een 

beeld van het verloop van het voor-
komen. Grofweg was de landelijke 
trend over de afgelopen eeuw: 
talrijk in de eerste helft van de vo-
rige eeuw, daarna sterke afname tot 
1970, waarna de soort vanaf 1990 
weer lijkt op te krabbelen. Er zijn 
aanwijzingen dat de soort ook in de 
duinen aan het begin van de vorige 
eeuw een talrijke verschijning was, 
waarna er eenzelfde verloop volgde 
als bij de landelijke trend. In 1986 
zijn voor het laatst met zekerheid 
broedgevallen vastgesteld in de 
Kennemerduinen (Van den Berg & 
Stuart, 1989). Vanaf 2000 nemen 
ook de aantallen toe in de duinen 
en met name op de Waddeneilanden 
(figuur).

Trends verklaren
Voor de hand ligt dan de vraag hoe 

de dramatische achteruitgang in de 
eerste helft van de vorige eeuw en 
het voorzichtige herstel sinds het 
begin van deze eeuw verklaard kun-
nen worden. Het geven van zulke 
verklaringen is altijd lastig, want 
hoewel er verbanden met mogelijke 
succesfactoren en bedreigingen te 
noemen zijn, zoals voedsel, broed-
plaatsen, predatoren en verstorin-
gen, is niet gemakkelijk te zeggen 
dat dit dan ook daadwerkelijk de 
achterliggende oorzaken zijn.
Wat betreft voedsel kan sprake zijn 
van dezelfde invloed van landbouw-
gif waar alle roofvogels tot de jaren 
zeventig van de vorige eeuw mee te 
kampen hadden. Ook de nachtzwa-
luw is per slot een predator hoog in 
de voedselketen, dus ophoping van 
DDT en andere stoffen kan zomaar 
hebben plaatsgevonden. Het recente 

Nachtzwaluw:

● Nachtzwaluw in vlucht. Foto: Jankees Schwiebbe.
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herstel lijkt moeilijker vanuit het 
voedsel te verklaren te zijn, zeker 
nu er alarmerende studies verschij-
nen over de afnames van insecten. 
Je zou denken dat ook de nacht-
zwaluw daar last van moet hebben. 
De gegevens over motten en kevers 
zijn echter onduidelijk, en het zou 
kunnen dat de totale aantallen nog 

redelijk op peil zijn gebleven (Van 
Kleunen et al., 2007). Ook kan de 
voedselsituatie in zijn overwinte-
ringsgebieden (ten zuiden van de 
Sahel) verbeterd zijn ten opzichte 
van de vele droge jaren vóór 1985.
Wat zijn broedplaats betreft lijkt de 
nachtzwaluw eigenlijk niet eens zo 
heel kieskeurig: ze legt haar twee 
eieren op een plek met kaal zand, 
liefst in de buurt van een den of 
berk. Maar dit mag om het even in 
een kapvlakte, duingebied, stuif-
zand- of heideterrein zijn. Het ligt 
voor de hand dat grootschalige ont-
ginning én bebossing in de eerste 
helft van de vorige eeuw dit areaal 
wel sterk hebben teruggedrongen. 
Bij het voorzichtige herstel kunnen 
de vele ingrepen van de laatste ja-
ren om duinen en heiden juist weer 
open en stuivend te krijgen dan juist 
weer gunstig hebben uitgepakt voor 
deze soort.

Zoals alle grondbroeders is ook 
de nachtzwaluw een gemakkelijke 
prooi voor havik, vos en marter-
achtigen. Misschien dat de nacht-

zwaluw het daarom momenteel wel 
relatief goed doet op de Wadden, 
waar vos en marters minder aanwe-
zig zijn.
Sinds 1950 is de recreatie enorm 
toegenomen, wat ongetwijfeld ook 
veel verstoring van broedplaatsen 
heeft gegeven. Met name ’goed’ 
ontsloten gebieden in het oosten en 

zuiden van het land hebben hiermee 
te maken. De duinen kennen wel-
iswaar enorme bezoekersaantallen, 
maar of dit schadelijk is voor de 
nachtzwaluwen hangt af van hoe dit 
bezoek in banen wordt geleid. Aan-
gezien duingebieden doorgaans na 
zonsondergang en buiten de paden 
niet vrij toegankelijk zijn, zou deze 
verstoring voor de duinen wellicht 
kunnen meevallen.
Ten slotte dienen nog vertrapping 
door grote grazers als damherten en 
schotse hooglanders (bij meer dan 
5 stuks per 100 ha is afname van 
het broedsucces aangetoond, Van 
Kleunen et al., 2012), verkeer, en 
de jacht in landen rond de Mid-
dellandse Zee (Maréchal, 1989) in 
dit rijtje bedreigingen genoemd te 
worden.

Toekomst
Hoe het samenspel van voedsel, 
broedplaats, predatie en versto-
ring uit zal pakken blijft lastig te 
voorspellen. Vooral het aanbieden 
van geschikte broedplaatsen is voor 
duinbeheerders nog wel enigszins 

Wat zijn broedplaats betreft lijkt de nachtzwaluw 
eigenlijk niet eens zo heel kieskeurig.

op toe te zien, door in afgelegen 
stukken op de rand van duin en bos 
te zorgen voor voldoende zandige 
plekken (Van Kleunen et al., 2007). 
Het zou natuurlijk mooi zijn als de 
trend van de laatste jaren nog verder 
doorzet en we hopelijk deze vogel 
weer vaker te horen krijgen!
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● Nachtzwaluw. Tekening: Jos Zwarts.


