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HET EERSTE BROEDGEVAL VAN DE CETTIS ZANGER CETTIA CETTI IN
NEDERLAND
A breeding case of the Cetti's Warbler Cettia cetti in The Netherlands
J. J. VAN DEN STEEN

In 1976 werd in het natuurreservaat Canisvliet nabij Sas van Gent (Z) het
broeden van de Cettis Zanger Cettia cetti vastgesteld. Reeds in 1974 (Limosa
48: 211-12) en 1975 moeht dit vermoed worden.
Sinds 2 maart 1976 hoorde ik het () bij elk wekelijks bezoek zingen
en op 1 mei hoorde ik de ratelende alarmroep. Gezien enerzijds de verborgen levenswijze van deze vogel en anderzijds het bijna ondoordringbare
biotoop, waar deze vogel sinds februari 1974 onafgebroken werd gehoord,
was ik er, ondanks herhaalde pogingen, tot nu toe nog steedsniet in
geslaagd het nest te vinden.
Op 7 juni 1976 was ik opnieuw in het gebied, toen ik op een drietal meter
van mij een hevig ratelende vogel naar mij zag komen in de wirwar van
onderbegroeiing. Op nagenoeg hetzelfde moment zag ik een niet-vliegvlug
jong op twee meter van mij zittend op een afgestorven brandnetelstengel.
Bijeen poging om het jong te bemaehtigen, liet het zieh fladderend vallen
en verdween onmiddellijk. Ik kon het niet te pakken krijgen en gezien het
gevorderde uur, moest ik mijn verdere opzoekingen staken. Het alarmerend
<.;? bleef steedsratelend in de buurt.
Op 12 juni 1976 hoorde ik op ongeveer dezelfde plaats in gezelsehap van
J. Verloove opnieuw het <.;? hevig alarmeren, terwijl het 0' even verderop
onafgebroken zat te zingen. Ik begreep dat het nest niet ver uit debuurt
kon zijn en yond het lege nest, dat de kenmerken vertoonde van de Cettis
Zanger en de sporen van pas uitgevlogen jongen.
Het stond 34 em boven de grond en lag op een twee em dikke afgestorven
wilgentak (steun) tussen een wirwar van brandnetelstengels waardoorde
nieuwe reeds flink doorkwamen. De plaats was vrij donker (wilgenbos van
± 4 m hoog) en 4 m van hetwater. Het was een verkleinde vorm van het
nest van een Merel; slordige buitenkant bestaande uit grove gras-, riet- en
brandnetelstengels, waartussen enkele verdorde brandnetelbladeren. De
binnenkant bestond uit fijne grassprietjes, wol en veertjes. De hoogte van het
nest was 9 em, breed 10 em, breedte nestkom 5,5 em en diepte nestkom
4em.
Op 19 juni 1976 hoorden J; Verloove, E. de Visser en ikzelf bij het betreden
van het gebied op enkele meters van ons opnieuw de ratel en wij zagen
tegelijkertijd en nagenoeg voor onze voeten een drietal jonge vogels uit
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elkaar stuiven samen met het alarmerende <;J, dat we zeer goed konden
waarnemen. Ook twee jongen werden goed gezien; het 0 zat even verderop
te zingen.
We hebben het nest meegenomen en toegezonden aan het Instituut voor
Taxonomische Zoologie (Zoologisch Museum) te Amsterdam. J.Wattel,
conservator van Afdeling Vogels, deelde mij mede dat hij zich met de
determinatie kon verenigen en dat het nest in de collectie is opgenomen
(collectienummer ZMA 30236).
CNA: bevestigde waarneming.
Adres: De Witte Leeuw 16, Westdorpe, Sas van Gent (Z.).

OOLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1975· EN
1976
W. Ph. J. HELLEBREKERS

Abnormale broedplaats van de Witte Kwikstaart Motacille alba.
In het voorjaar 1975 bouwde een Witte Kwikstaart haar nest onder de
voorplecht in een vissersvlet welke bij niet gebruik 40 m uit de wal lag en
legde daarin 4 eieren. Als de eigenaar er op uittrok om te vissen, ging hij
800 a 1000 m uit de wal voor anker. De vogel kwam dan toch ophet nest
en vergiste zich nooit in het juiste bootje. Er kwamen jongen en de vogel
moest dus telkens deze afstand afleggen om. te voeren, een heIe prestatie,
vooral bij harde wind. Bij mijn bezoek lag er een bijna vliegvaardig jong
in het nesten een tweede lag dood ih de vIet. (Vogeljaar 24: 98-99, 1976;
H.
ingekort) J. P. Strijbos.
Scholekster Haematopus ostra/egus broedt op een paal.
In Het Vogeljaar (23: 174, 175) wordt melding gemaakt van het broeden
op een paal bij. Gorredijk (26 april); gezien de foto schat ik de hoogte op
1,5 m. Deze grondbroeder schijnt het hoger op te gaan zoeken. In Limosa
(41: 115, 1968; 45: 99, 1972) kon ik vermelden het broeden op platte daken
in Den Haag en Amsterdam.
.
H.
Vroeg broedsel van Fuut Podiceps cristatus.
Op 18 januari 1976 Fuut met 2 jongen naar schatting 1 a 2 weken oud
in de Ooy-polder bij Nijmegen (Vogeljaar 24: 198, 1976; waarnemers Lv. do'
Belgen en C. van Kempen).
H.
Adres: W. Ph. J. Hellebrekers, Insulindeweg 31, Delft.
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