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De Zwartkop, bessenplukker en vijgensteler

Al jaren proberen we onze kleine stadsachtertuin vogelvriendelijk in te richten. Ener-

zijds met het doel zoveel mogelijk vogelvrienden te verlokken tot een bezoek aan ons 

groene uitwaaihoekje en anderzijds om zo nu en dan te kunnen genieten van wat 

zomerfruit, wat thee producerende kruiden, een hapje eigen gekweekte tomaat of een 

handjevol blauwe bessen voor in het toetje.

Soort neemt ook in het westen sterk toe

Jarenlang leverde dat niet heel bijzondere vaste bezoekers op. Heggenmus, Rood-
borst, Winterkoning, Houtduif, Tortelduif, Merel, Ekster, Kauw, Koolmees, Pim
pelmees, Vink, Zanglijster. Dat was het wel zo een beetje, behoudens de wat zeld
zamere soorten, die zich slechts af en toe laten zien en soms rustig een paar jaar 
overslaan. Om de Putters, de Zwartkoppen en andere zangvogels tot een bezoek te 
verleiden hebben we een appelboom, een vijgenboom, veel kruidenstruiken, een 
kleine watervoorziening en jaarlijks enkele zonnebloemen geplant.

De zonnebloemen zijn het domein van de mezen en de Putters (by the way: wanneer 
herstellen ze eindelijk eens deze beschamende naamgeving door ze weer gewoon 
Distelvink te noemen!), die zich tegoed doen aan de rijpende zaden. Binnen de kort-
ste keren is er geen zaadje meer in te vinden. Het hele jaar door nauwelijks Putters 
te zien, maar in de zomer kunnen we er heel lang van genieten. Zoals ook de vlier 
veel vogelplezier verschaft met Houtduiven, Tortelduiven en Zwartkoppen, die alle-
maal dol zijn op de rijpe bessen.

In onze tuin hoor of zie je de Zwartkop nooit, maar zodra de vijgen rijp zijn kruipen 
ze als muizen door de boom. Zingen doen ze dan al lang niet meer en hun belang-
stelling reikt niet verder dan hun maag. Die dient gevuld om vanaf september de 
lange reis naar het winterkwartier te kunnen volbrengen. En olala, daar gaan weer 
vier van die lekkere smulvruchten. En als er geen vijgen meer zijn, versmaden ze 
een vlierbes ook niet. Zij het dat daar de concurrentie wat groter is.
 
Deze tijd van het jaar is typisch een tussenperiode, waarin alle broedvogels zich 
‘opvetten’ om te kunnen vertrekken naar het zuiden. Of zoals Vogelbescherming 
Nederland het onlangs op Nature Today omschreef: ‘Je hoort nauwelijks gezang en 
de vogels laten zich weinig zien. Er gebeurt niet zoveel, zo lijkt het althans. Niets is 
echter minder waar ! De zoektocht naar rijke voedselbronnen brengt de meeste  
zomergasten op plaatsen, waar ze anders niet zo makkelijk komen. Menig trek
vogel, zoals de Zwartkop, zoekt naar rijpe bessen om ‘op te vetten’. Bramen en lijs-
terbessen, maar vooral vlierbessen zijn nu in trek.’

Marieke Dijksman van Vogelbescherming licht het op Nature Today toe: ‘Zwartkop-
pen zijn net als veel andere zomervogels insecteneters. Vele duizenden insecten 
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verdwijnen in de loop van het jaar in de vogelmaag. Maar alleen van insecten zullen 
ze niet moddervet worden. Om hun buik vol te krijgen, hebben ze ook veel bessen 
nodig. Vooral vlierbessen zijn in deze periode favoriet. Zorgvuldig checken de vogels 
dagelijks de vlierstruik op rijpe vlierbessen. Een voor een verdwijnen ze in de snavel 
van de Zwartkop. Is het trosje helemaal leeggegeten, dan is de volgende aan de 
beurt. Is een bes nog niet rijp, dan komt de vogel de volgende dag terug om de bes 
op rijpheid te testen.
Soms zitten meerdere insectenetende vogels bij elkaar in dezelfde struik zich te 
goed te doen aan de bessen. Echte concurrentie is er niet: de vogels gedogen elkaar. 
Er is meer dan voldoende voedsel, dus waarom zou je elkaar wegjagen? Dat kost 
alleen maar extra energie die je straks heel hard nodig hebt.’

Zwartkop (Sylvia atricapilla)
De Zwartkop is te herkennen aan zijn petje. Het mannetje heeft, de naam zegt het 
al, een zwarte en het vrouwtje een roestbruin petje. De Zwartkop is één van de suc-
cesvogels van Nederland. Door beter bosbeheer en steeds ouder wordende bossen 
in vooral Flevoland broeden er nu meer dan 300.000 paren in ons land. Al sinds 
1985 vertoont het aantal Zwartkoppen in ons land een stijgende lijn. De laatste 
jaren neemt de Zwartkop ook in het westen sterk toe. In september, als ze voldoen-
de bessen hebben gegeten, vertrekken de meeste richting het zuiden voor de winter. 
De Zwartkop wordt een enkele maal als overwinteraar gespot. Blijkens Sovoncijfers 
heeft een jonge Zwartkop een overlevingskans tussen 35 en 55 procent.
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