
Waarneming vaneen cetti’s zanger -cettia cetti-

Op do terugweg konden wij niet nalaten een nader

onderzoek in te stellen. Al spoedig had ik het geluk een vogel te horen,

waarvan ik de zang niet thuis kon brengen. De anderen speurden eerst naar

rechts.

Wat in eerste instantie opviel, was het abrupte begin en einde van de zang.

Begonnen werd met twee duidelijk gescheiden tonen, waarop een serie van

tonen vólgde, die eerst op- en vervolgens afliepen, om plotseling te

eindigen. Dit werd een paar keer herhaald, waarna de vogel een tijdje stil

was. Ook hoorde ik een paar maal "djek", wat op een alarmroep leek,

De zanger in het vizier te krijgen, was een bijzonder moeilijke zaak.

Af en toe zag ik wel wat tussen het gebladerte bewegen.

Toen-ik de vogel op een gegeven moment op ongeveer

7 meter gedurende een paar seconden duidelijk in de kijker had, kon ik

een en ander noteren.

De grootte schatte ik op die van een Heggemus. De staart was roodbruin

van boven en afgerond; de rug was bruin, maar anders dan de staart. De

buik, borst en flanken hadden een vuilwitte kleur. Opvallend was ook de

witte oogstreep.

In Limosa nr. 1-2 wordt o.a. vermeld dat het verspreidingsgebied

van Cetti*s zanger vóór 1930 ongeveer tot aan de Loire reikte en dat

na genoemd jaar een sterke doorbraak in noordelijke richting plaats vond.

In Belgie werd de eerste waarneming in 1962 gedaan, het eerste broedgeval

werd er in 196*+ geconstateerd, terwijl in 1967 tenminste reeds 7 broed-

gevallen werden vastgesteld. De eerste waarneming in Nederland vond plaats

op 6 oktober 1968,

Aangezien de cettia cetti een liefhebber is van

lage, dichte vegetatie nabij water, moerassen en rietvelden en het gebied

van Zuidelijk-Flcvoland ook die kenmerken dienaangaande bezit, zou het me

niets verwonderen als deze waarneming in de naaste toekomst door meerdere

zal worden gevolgd. .

Ook de andere leden van onze groep kon ik tijdig waarschuwen, voor de

plaats waar de vogel zich bevond, zodat allen even de vogel konden zien en

de zang konden beluisteren.

De heer Bos die de zang kende kon bevestigen, dat wij inderdaad "oog in

oog" stonden met een Cetti's zanger!

W. Leclerq

Tijdens een excursie op de Gooimeerdijk van Zuidelijk-Flevoland op

zondag 11 oktober 1970, waarbij ondergetekende in gezeldschap was

van mevr. de Jong, de heren Bos en Vogel, hoorden wij van de heer Kist,

dat hij ter hoogte van paal 9.3 een Cetti’s zanger had gehoord.
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