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De Nachtegaal
(Luscinia megarhynchos)
want de duinstreken met hun weelderige duindoornstruweel, gemengd
met bramen, meidoorn en vlieren
en een rijke onderbegroeiing zijn bij
nachtegalen eveneens zeer in trek. In
Nederland treffen we hem dan ook
vooral aan in de duinstreken en in
het oosten van het land. In Limburg
komt hij zelfs voor in het provinciale
volkslied: “Waar in ’t bronsgroen
eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt ...”.
Het Limburgs Landschap heeft er een
gestileerde versie van in zijn beeldmerk (5). Hoewel de meeste mensen
hem dus wel van naam kennen en
weten dat hij mooi kan zingen, hebben velen er geen idee van hoe zijn
zang klinkt of hoe hij er uit ziet.
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Begin januari kreeg ik de resultaten
van de zangvogel top 100 binnen en
tot mijn verrassing stond de merel
(1) op de eerste plaats; met afstand
zelfs! Méér dan vierduizend personen (4190) hebben op de merel hun
stem uitgebracht. Nummer twee is de
nachtegaal geworden, maar die moet
het met aanzienlijk minder aanhang
doen, ‘slechts’ 3331 stemmen wist hij
te vergaren (2, samen met nummer
vier uit de lijst, het roodborstje).
Goed bekeken is er wel een verklaring
voor te vinden, de merel is veel bekender, want hij komt in elke tuin voor.
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Iedereen is ’s morgens vroeg wel eens
wakker geworden van zijn uitbundige,
welluidende zang of heeft hem in de
avondschemer nog gehoord. Laten
we eerlijk zijn, hij zingt ook bijzonder
mooi. De nachtegaal daarentegen
hoef je binnen de bebouwde kom
nauwelijks te verwachten; je moet er
al naar gaan zoeken in loofbossen of
gemengde bossen met een weelderige
ondergroei van brandnetels en/of
braamstruiken. Soms ook wel in
dichtbegroeide grote parken en tuinen (3). Het mag er vochtig zijn (4),
maar strikt noodzakelijk is dat niet,
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Eind maart, begin april komen de
eerste nachtegalen terug uit hun
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Nou, echt opvallend is hij niet, integendeel, dit is er één uit de categorie
‘klein bruin vogeltje’. Bruine rug, iets
lichtere staart met een kastanjebruine glans en een zandkleurige onderzijde (6). Niets bijzonders dus, totdat
je hem hoort zingen! Zijn zang is
bijzonder gevarieerd en melodieus (7)
en hij kan het uren volhouden. In de
periode dat hij een territorium heeft
en een vrouwtje probeert te verleiden,
zingt hij het luidst en uitbundigst. Hij
weet van geen ophouden. Zoals zijn
naam al doet vermoeden, concerteert
hij ook nog (vroeg) in de nacht (8).
Het tweede deel van zijn naam komt
van het oud-Germaanse woord ‘gala’
wat zingen betekent; onze woorden
‘galmen’ en ‘gillen’ hebben trouwens
dezelfde oorsprong.
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overwinteringkwartieren in Afrika. De
zeer sterk op hem lijkende noordse
nachtegaal: Luscinia luscinia (9) vliegt
wat verder door naar Noord- en
Oost-Europa. Vanaf eind april
kunnen we hem horen zingen, tot
ongeveer half juni. Hem, want zoals
gebruikelijk bij de meeste zangvogels,
is het uitsluitend de man die zingt.
Heeft hij eenmaal een vrouwtje
gevonden, dan zullen ze gezamenlijk een nest bouwen, net boven de
grond in de dichte ondergroei. Een
vrij slordig bouwsel van plantaardige
materialen, gevoerd met wat mos en
paardenhaar en soms wat veertjes.
Het vrouwtje legt vier tot zes eitjes die
ze in haar eentje uitbroedt in ongeveer twee weken. Aan het verzorgen
van de jongen neemt manlief dan
weer wél volop deel (10), hoewel
hij ook nog wel wat tijd vindt om te
zingen (11). Rupsen, slakjes, wormen
en kevertjes die verzameld worden in
de humusrijke bodem, vormen het
hoofdvoedsel voor de jonkies. Na
een dag of elf verlaten de jongen het
nest al, ook al kunnen ze dan nog
niet vliegen. Ze fladderen wat rond in
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de omgeving en worden nog gevoerd
door hun ouders. Na een dag of tien
zijn ze ongeveer zelfstandig. In ons
land hebben nachtegalen doorgaans
maar één legsel.
Waar verspreidingsgebieden van de
beide soorten elkaar overlappen,
komen ook wel ‘gemengde’ paren
voor, waarvan de jongen gemengde
eigenschappen vertonen.
Met uitzondering van in het duingebied is er sprake van een (sterke)
afname van de soort. Een trend die
we in heel Europa kunnen waarnemen. Dit was voor Duitsland een
van de redenen om hem in 1995 tot
‘Vogel van het jaar’ te verkiezen (12).
In Nederland zijn er nog circa 7000
broedparen.
Vanaf augustus tot in september verTHEMA NV TF
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trekken ze weer met stille trom naar
hun winterkwartieren.
NB: Het tweede deel van zijn wetenschappelijke naam is megarhynchos en
dat betekent: ‘met de grote bek’. Wie
verzint zoiets? <

Peter van Nies, de auteur van dit
artikel, is lid van de Motiefgroep
Ornithologie, een gespecialiseerde
vereniging van (meer of minder fanatieke) verzamelaars van postzegels
met vogelmotief.
Meer informatie over de groep is te
verkrijgen bij hem via e-mail:
pvannies@hetnet.nl of op de website
van de Motiefgroep: www.mg-o.de.

APRIL 2010

25-03-2010 11:19:39

