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Vlinders tellen
Net achter de zeereep ter hoogte van Parnassia tel ik ieder voorjaar in het zeeduin 
in afgesloten gebied een vlinderroute speciaal voor de hier voorkomende Aardbei-
vlinder. Het is een stukje duin dat op steenworp afstand ligt van de Vinkenbaan Van 
Lennep. Op 20 mei 2018 zou ik tussen alle bedrijven door precies mijn ronde kun-
nen lopen en ik arriveer rond 13.15 uur in de duinen. Mijn vrouw Mathilde is ook 
mee. Ondanks de focus op de vlinders hoor ik rond 13.30 uur enkele malen een 
hard ratelende Sylvia-roep, die ik vrijwel onmiddellijk herken als de roep van Kleine 
Zwartkop. Hét geluid dat je op vakantie rond de Middellandse Zee zo vaak begeleidt 
tijdens een wandeling. Gealarmeerd kijk ik om me heen en zie op circa 25-30 meter  
een Kleine Zwartkop geheel vrij bovenin een struik zitten. De vogel roept nog een 
keer en lijkt het aan de stok te hebben met de lokale Grasmussen. Ik kan de vogel 
ongeveer een halve minuut geheel vrij en met licht in de rug van opzij bekijken. Dan 
vliegt de vogel het struikje uit en verdwijnt over een duintopje uit beeld.

Versterking
Wat nu te doen? Ik heb alleen het hoognodige bij me om de vlinderroute te kunnen 
lopen: een verrekijker, mobiel en notitieblokje. Bovendien: het terrein is afgesloten 
duin, ver van paden en ‘zomaar piepen’ en wachten tot iedereen komt is dus geen 
optie. Er is versterking nodig. Ik bel Lars Buckx. Die is thuis en komt gelijk. In de 
richting waarin de Kleine Zwartkop gevlogen is, ligt een mooie begroeide en be-
schutte duinvallei waar ik wacht op Lars. Als Lars komt, meldt hij dat hij de afge-
lopen nacht de zang van Kleine Zwartkop heeft gedraaid op de vinkenbaan! Maar 
ook dat hij de netten van Van Lennep niet heeft geopend vanwege de zeemist en zich 
in de vroege ochtend nog eens rustig heeft omgedraaid… Bestaat toeval? We zoeken 
de ruime omgeving af en spelen daarbij af en toe zang en roep vanaf onze telefoon. 
Eenmaal denk ik in de verte de vogel te zien zitten, maar daar ben ik achteraf niet 
zeker van. Kort en goed: we kunnen de vogel niet vinden. Lars gaat de netten open 
zetten en opnieuw de geluiden van Kleine Zwartkop draaien. Dit heeft opnieuw ge-
draaid in een deel van de nacht van 20 naar 21 mei, maar de vogel is helaas niet 
gevangen. Ook zoekpogingen van lokale vogelaars met vergunning dezelfde middag 
en avond en op de ochtend van 21 mei hebben niks opgeleverd. Zelf ben ik tot het 
donker van 20 mei in de ruime omgeving blijven zoeken; helaas, zonder resultaat !

Kleine Zwartkop bij Parnassia

Op 20 mei 2018 bevond zich een mannetje Kleine Zwartkop in de duinen bij Parnas-

sia. Dit is een nieuwe soort voor het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-

merland en pas de tiende waarneming voor Nederland. In deze bijdrage een samen-

vatting van deze waarneming.

Eenmalige waarneming
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Wat heb ik gezien?
De waarneming ging natuurlijk relatief vlug, maar de vogel werkte goed mee door 
helemaal vrij te zitten. Gelukkig ken ik de Kleine Zwartkop goed uit zijn oorspron-
kelijke broedgebied en weet ik waar ik op moet letten. Het was een typische gras-
mus-achtige, net een slagje kleiner dan Grasmus (waar de vogel ruzie mee leek te 
hebben) die overall behoorlijk donker gekleurd was met een relatief lange staart. De 
vogel had een helder witte keel en donkere gitzwarte kopkap. De oogrand was hel-
der rood en erg opvallend. De bovendelen waren vrij donkergrijs. Bij het wegvliegen 
waren zuiver witte staarthoeken zichtbaar. Op de onderdelen was een uitgebreide 
vrij donkere grijze flanktekening zichtbaar. Alleen het centrale deel van de buik was 
wat lichter. In zijaanzicht was het door de grijze flanken, grijze mantel en vleugel en 
zwarte kopkap, een behoorlijk donker overkomend vogeltje !

Een belangrijk aspect was het geluid dat de vogel maakte. Door het geluid was het 
tenslotte dat ik de vogel vond en eigenlijk meteen kon determineren. Het is het  
typische, veel gehoorde geluid dat ik ken van verschillende Mediterrane vakanties. 
Een omschrijving van een gehoord geluid is altijd lastig, maar het klonk als een 
relatief lange, felle, harde, droge, mechanisch klinkende ratel, bestaande uit enkele 
losse, aan elkaar geplakte nootjes die herhaald de genoemde ratel vormen. In schrift 
iets als ‘trrr-trrr-trrr…trrr’. De roep werd een aantal malen herhaald (circa vier of 
vijf keer).

Ik vind het erg jammer dat de vogel niet kon worden teruggevonden, maar ben zelf 
volledig overtuigd van mijn waarneming. De waargenomen kenmerken sluiten alle 
andere soorten grasmussen uit. De enige soort die er enigszins op lijkt is een man-
netje Ménétries’ Zwartkop (die ik helaas nog nooit heb gezien). Deze soort heeft 
echter een minder intens zwarte kopkap en ook een doffere, minder helderrode 
oogrand. Bovendien is de door mij waargenomen roep diagnostisch voor Kleine 
Zwartkop en heeft Ménétries’ Zwartkop volgens de boekjes en opnames die ik heb, 
een zachtere, meer nasale roep.

Voorkomen
Kleine Zwartkop is de meest algemene grasmus in de landen rond de Middellandse 
Zee die in allerlei struikachtige gebieden voorkomt en zelfs in tuinen en parken. 
Kleine Zwartkop is veel minder een trekvogel dan veel andere soorten grasmussen 
en blijft in of dichtbij de broedgebieden overwinteren. Dat relatief geringe trekge-
drag maakt waarschijnlijk dat Kleine Zwartkop, ondanks zijn algemeenheid in de 
broedgebieden, als dwaalgast in Noordwest-Europa relatief zeldzaam is. In Neder-
land zijn negen gevallen bekend waarvan de meeste uit april en mei, maar ook een 
paar najaarsgevallen en zelfs een vogel die in Amsterdam een poging deed om te 
overwinteren. De waarneming van Parnassia betreft, indien aanvaard door de 
CDNA, de tiende waarneming voor Nederland en de eerste voor het werkgebied van 
de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.
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