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De zwartkop is het in het 
najaar een algemene 
doortrekken Waar komen 
ze vandaan en waar gaan 
deze vogels naar toe? 
In dit artikel een analyse 
van 118 terugmeldingen 
en controles van 
zwartkoppen, gevangen 
op de vinkenbaan in de 
Amsterdamse 
Waterleidingduinen. • Manneke zwartkop. Foto: Jankees Schwiebbe. 

Veel insectenetende vogels zijn 
echte trekvogels die in de loop van 
de zomer en herfst naar het zuiden 
trekken. Zo ook de zwartkop die 
vooral in Noord-Afrika en op het 
Iberisch schiereiland overwintert. 
De laatste decennia blijken zwart- 
koppen steeds vaker in West Europa 
te overwinteren. Vooral in Engeland 
(Leach, l98l)  en Nederland is het 
aantal de winterwaarnemingen toe- 
genomen (Sovon,l987). 
Waarschijnlijk hebben de in West- 
en Centraal-Europa bloedende 
zwartkoppen recentelijk een meer 
west-noord-westelijke trekrichting 
gekozen. Hoe deze in een relatief 
korte periode van ruim 30 jaar ver- 
anderde trekgewoonten te verkla- 
ren zijn, is nog onderwerp van stu- 
die. Experimenten door Betthold 
( 1995) tonen aan dat deze koers- 
wijziging ook genetisch is vastge- 
legd. Je zou verwachten dat de 
meeste vogels zuidwaarts trekk-. n, 
maar de verkregen terugmeldingen 
maken het beeld erg onoverzichte- 
lijk en de Hollandse kust lijkt wel 

een chaotische verkeersrotonde 
waar de wegen van de verschillende 
populaties elkaar kruisen. 

Materiaal 
In de zomer en herfst worden met 
behulp van mistnetten en geluids- 
apparatuur langs de Nederlandse 
kust vogels gevangen, waaronder 
zwartkoppen. Veel vogels doen 
zich dan in het duin tegoed aan de 
overvloed van insecten en bessen, 
voordat ze op reis gaan naar hun 
overwinteringsgebieden. 
Van de ruim l4.5()() in de Amster- 
damse Waterleidingduinen (AW- 
duinen) geringde zwartkoppen zijn 
er 72 teruggemeld, zowel uit ons 
eigen land als uit zes verschillende 
andere landen (tabel 1). Voor 
Nederland zijn de locaties opgesplitst 
om onderscheid te maken tussen de 
kustringstations (Meyendel. 
Kennemerduinen en Castricum) en 
de overige plaatsen vanwaar zwart- 
koppen zijn teruggemeld in 
Nederland. 
De meeste vogels zijn teruggemeld 

uit België. Er is maar één vogel 
teruggemeld uit Frankrijk. Dit 
ondanks het feit dat `fauvettes" op 
vele menukaarten in de Franse 
restaurants prijken. Via België en 
Frankrijk trekken zij naar hun 
overwinteringsgebieden op het 
Iberisch Schiereiland en in Noord- 
Afrika. Ook Engeland behoort 
tegenwoordig tot de regelmatig 
gebruikte overwinteringsgbieden. 
Het beeld van kaart l komt aardig 
overeen met de kaarten gepubli- 
ceerd in Wernham et al. (2002) en 
in Zink ( I973). Alhoewel de trek al 
in augustus op gang komt. zien we 
dat de meeste vogels ons land pas- 
seren en verlaten in september en 
oktober. 

Terugvangst van al 
geringde vogels 
In het totaal zijn 46 vogels gevan- 
gen met ringen die niet door ons 
zijn aangelegd (tabel ' * ) .  Hierbij is 
het grote aandeel van de Belgische 
vogels zeer opvallend. ()ver het 
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algemeen zijn de vanglocaties van 
in België geringde vogels iets 
oostelijker gelegen dan de locaties 
in België waar de in de AW-duinen 
geringde vogels van tabel 1 zijn 
teruggevangen . 
Verkeerde richting 
Als we de ringdatum van de 
Belgische vogels en de datum van 
terugvangst in Nederland vergelij- 
ken, blijken onder de 23 vogels er 
3 te zijn die in een later jaar dan in 
het jaar van ringen in de AW-duinen 
zijn teruggevangen. De overige 20 
vogels zijn dus allemaal in dezelfde 
herfst waarin ze geringd zijn in de 
AW-duinen teruggevangen en deze 
vogels zijn dus vanuit België in 
noordelijke richting weggetrokken. 
Vrijwel alle vogels zijn in septem- 
ber en oktober geringd . 
De gemiddelde tijd verstreken tus- 
sen ringen en controle in de AW 
duinen is 13 dagen. Ook 6 van de 
7 vogels die elders in Nederland al 
van een ring voorzien zijn (tabel 2). 
hebben een westelijke tot noorde- 

lijk koers gekozen en zijn zodoen- 
de terecht gekomen in de netten in 
de AW-duinen ( g u u r  2). 

Een analyse van de in de AW-duinen 
geringde vogels teruggemeld door 
de vangstations Kennemerduinen 
en Castricum (tabel 1) leveren 
eveneens boeiende gegevens op. 
Deze twee ringstations liggen 
namelijk op 7 en 23 km ten noorden 
van de AW-duinen. Samen hebben 
zij in de loop der jaren 25 vogels 
teruggevangen die in de AW-duinen 
zijn geringd. Van deze vogels zijn 
er acht gevangen in een later jaar 
dan het jaar waarin zij in de AW- 
duinen zijn geringd. De overige 17 
vogels werden echter in dezelfde 
herfst waarin ze geringd waren 
teruggemeld en waren dus noord- 
waarts getrokken. Deze vogels zijn 
niet op kaart 2 gezet omdat de klei- 
ne afstanden niet zichtbaar zouden 
zijn op de kaart. Ze ondersteunen 
echter wel het beeld van de andere 
gegevens. Vanaf het zuiden van 
België tot zeker aan Castricum 

. 
• 

• 

Figuur 7. Terugmeldingen van zwart- 
koppen geringd ih de AW duiken. 
Zwart : terugmeldingen uit het over- 
winteringsgebied en uit gebieden waar 
ze doortrekken (september-maart). 
Rood : vermoedelfike broedgebieden 
(april-juni). Het getal achter de stip 
betreft de maand waarin de vogel /S 
teruggemeld. 

heeft er in de herfst een vrij inten- 
sieve trek van zwartkoppen plaats 
in zowel noordelijke als in zuide- 
lijke richting! 

Overwinteren in Groot 
Brittannië 
Waar gaan deze in noordelijke 
richtingen trekkende zwartkoppen 
naar toe? We bezitten vier terug- 
meldingen van vogels op buiten- 
landse locaties die noordelijk van 
de AW duinen liggen (zie figuur 
2). Al deze vier vogels zijn in 
dezelfde herfst teruggemeld of in 
de daarop aansluitende winter 
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. läguur 2. Zwartkoppen die zich, in dezelfde herfst waarin zY zyn geringd, in hoorde 
lyke richting verplaatsten en zodoende in de AW-duinen terecht kwamen. De vier 
meldingen ten NW en NO van de AW-duinen betreffen vogels die in de AW-duinen 
zyn geringd. Niet op deze kaart verwerkt zyn 17 vogels die op de vangstations 
Kennemerduinen en Castricum in dezelfde herfst zyn teruggemeld. Deze stations 
liggen ook ten noorden van de AW-duinen. 

waarin ze zijn geringd: drie vogels 
uit Groot-Brittannië en een vogel 
uit Helgoland. 

Discussie 
De in de herfst in noordelijke rich- 
tingen trekkende zwartkoppen zijn 
vermoedelijk vogels die in Groot- 
Brittannië en in Nederland over- 
winteren. ln zowel Engeland als in 
Nederland worden steeds vaker 
overwinterend zwartkoppen waar- 
genomen. Dit beeld komt overeen 
met het beeld dat beschreven wordt 
door D. Langgslow in the Migration 
Atlas (C.V. Wernham et al., 2002). 
De Britse overwinteraars behoren 
niet tot de Britse broedpopulatie. 
maar bestaan vooral uit vogels die 
in West- en Centraal-Europa broe- 
den. Ook Fouarge (1981) noemt dat 
maar liefst 35 procent van de in 
België tijdens de herfsttrek gevangen 
vogels uit noordelijker gelegen 
streken worden teruggemeld. De 
meeste Belgische terugmeldingen 
(64,8%) komen echter uit de zui- 
*°'ï'"§ä'**'*""ri""""'*'*i**'artrek- en over- 

reel van de in 
West-Duitsland bloedende vogels 
in toenemende mate in West-Europa 
(vooral Engeland) overwintert 
(Berthold, l995). De rode stippen 
(teruggemeld uit de broedtijd) van 

vogels op de kaart van figuur l 
bevestigen dat beeld. De ringloca- 
ties van de vogels die geringd zijn 
in België en teruggemeld in de 
AW-duinen liggen oostelijker dan 
de locaties van terugmeldingen van 
de door ons geringde vogels die op 
weg naar het zuiden zijn. Ook dit 
zou een aanwijzing kunnen zijn dat 
veel van de in noordelijke en 
westelijke richting trekkende vogels 
tot de genetisch gewijzigde Duitse 
populatie behoren . 
Rest de vraag waarom deze Belgi- 
sche, van origine Duitse vogels niet 
een meer westelijke koers aanhou- 
den en de Noordzee vanuit België 
oversteken. Daar is de oversteek op 
zijn smalst, terwijl vanuit Noord- 
Holland de oversteek minstens 
200 km is. Veel Scandinavische 
vinken, die ook massaal in Engeland 
overwinteren. volgen de kust tot 
Cap Griz Nez, steken daar het 
Kanaal over en trekken vervolgens 
in Engeland weer naar het noorden 
(Perdeck,l970). Dit zou zeker voor 
de vogels die tijdens de herfsttrek 
in België zijn geringd een minder 
gevaarlijke route zijn. Het is moge- 
lijk dat de zwartkoppen profiteren 
van de enorme bessenrijkdom die 
ze in de duinen langs de kusten van 
België, Nederland en Denemarken 
aantreffen. Vlierbessen, bramen, 

meidoorns en duindoorns vormen 
ideale voedselbonnen om op te 
vetten. De bloeitijden en mogelijk 
ook de besdragende periodes val- 
len in het zuiden eerder dan in het 
noorden. Volgen zij dit proces? 
Veel vragen voor nader onderzoek . 

Fred Koning 
Belkmerweg 37 
1754 GC Burgerbrug 
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