
Een nachtzwaluw is een 
meester in camoufl age. Hij 
is bruin met vlekjes en als 

hij op de grond zit, kan je hem 
maar moeilijk vinden. De manne-
tjes hebben witte vlekken op hun 
vleugels en op hun staartpennen. 
De nachtzwaluw rust overdag en 
is actief in de schemering. Dan 
vliegt hij rond en maakt een 
typisch ratelend geluid dat tot bijna 
1 km ver te horen is. Een nacht-
zwaluw is verlekkerd op nachtvlin-
ders en kevers. Hij kan zijn bek 
heel wijd opendoen. Zo vliegt hij ’s 
nachts rond met zijn bek open, net 
een groot vangnet. 

Wie zoekt die vindt:

We gaan op safari in Bosland met 
bioloog Ruben en boswachter 
Eddy. Met een grote antenne kan 
je horen als er nachtzwaluwen 
met een zender in de buurt zijn. 

Met een parabool 
kan je de nacht-

zwaluwen van 
heel ver horen.

Scan met 
je telefoon 
deze QR-

 code voor 
meer info!
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Heb je al gehoord van de nachtzwaluw? Misschien 
niet, want ze kunnen zich heel goed verstoppen! 
De WWF-Rangers gingen met boswachter Eddy 
op nachtzwaluw-safari in Bosland in Limburg. 
Een onvergetelijke ervaring! FOTOGRAFIE: STEFAN SMETS

ONDERZOEK
In Bosland doet bioloog Ruben al 
zeven jaar onderzoek naar nacht-
zwaluwen. Het is echt nachtwerk! 
Ruben vangt de vogels met speciale 
netten (die de vogels geen pijn doen) 
en plaatst dan een zender op de rug 
van de vogels. Zo kunnen we te 
weten komen hoeveel nachtzwa-
luwen er precies leven in Bosland 
en waar ze het liefst wonen. Tijdens 
de nachtzwaluwsafari zien we 
Ruben aan het werk en kunnen 

we hem alles vragen wat we willen. 
We hebben geluk, Ruben heeft net
twee nachtzwaluwen gevangen. 
Dankjewel Eddy en Ruben, voor deze 
bijzondere activiteit! ◆

IDENTITEITSKAART

SOORT: Europese 
nachtzwaluw
FAMILIE: Nachtzwaluwen 
(niet van de zwaluwen)
VOEDSEL: Insecten, 
zoals nachtvlinders en 
kevers
HABITAT: Heidegebie-
den met bos

Ruben meet de vogel, weegt hem, 
neemt een prikje bloed en doet een 
speciale zender op zijn rug.

GRAFIE: STEFAN 

nachtzw

GRAFIE: STEFAN 

IDENTITEITSKAART

SOORT: Europese 
nachtzwaluw

Ranger Isaura 
laat de 

nachtzwaluw 
terug vrij.

TIP:
Ga samen met je 

familie op uitstap naar 

Bosland, het grootste 

speelbos van Vlaan-

deren! In je bonnen-

boekje vind je twee
 leuke kortings-

bonnen.

Heb je ooit als eens door 
een nachtkijker gekeken? 

EEN LANGE REIS NAAR AFRIKA
De Europese nachtzwaluw is net als 
de gewone zwaluw een trekvogel. 
Je vindt hem alleen in de zomer in 
ons land, om te broeden. In de winter 
trekt hij naar warmere streken om te 
overwinteren. 

De nachtzwaluw vliegt in september 
helemaal naar Centraal-Afrika. Dat is 
heel ver voor zo een vogel!
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WEETJE
We noemen de nachtzwaluw ook ‘geiten-

melker’, omdat de boeren vroeger dachten 
dat de vogels de melk van geiten drinken. 

Dat is niet waar. Hij gaat gewoon op zoek naar 
lekkere insecten in de buurt van de geiten...


