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RINGVANGST VAN EEN CETTI'S ZANGER CETTIA CETTI
BIJ DEN HAAG
A Cetti's Warbler caught near The Hague

J. H. ROS

Op 19 september 1971 om plm. 7.00 uur v.m. ving de auteur in een van
de mistnetopstellingen van het Vogelringstation Meyendel in het gebied van
het Duinwaterleidingbedrijf van de Gemeente Den Haag (52.08 N 04.20 E)
een vogel, die herkend werd als een Cetti's Zanger Cettia Cetti, hetgeen bij
determinatie werd bevestigd.
De vogel werd losgelaten met ring nummer S 500936.
De hoofdkleur van de rug was kastanjebruin; buik, kin en keel: grijs, met
zwarte onderliggende veren op de buikzijde. Lichte wenkbrauwstreep; onderste ooglid met witte rand. De onderstaartdekveren waren lichtbruin van kleur.
De 3e, 4e en 5e grote slagpen met versmalde buitenvlag ~ de lengte van
de versmalling was resp. 23, 18 en 13 mm - de 6e grote slagpen had een
iets versmalde buitenvlag aan de top.

Fig. 2. Cetti's Zanger.
Fig. 1. Cettts Warbler.

De poten waren vleeskleurig; de bloedvaten van de poten waren zichtbaar.
De staart, die afgerond was, bestond uit 10 pennen; grootste lengte van de
staart was 56 mm. De lengte van de vleugel was ruim 55 mm en van de
snavel 11 mm.
Als bewijsmateriaal werden foto's en kleurendia's gemaakt (Fig. 1, 2).
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Fig. 2. Cetti's Zanger.
Fig. 2. Cettts warbler.

Deze waarneming werd bevestigd door P. Lina, H. D. van der Laan en
E., H. en R. Wanders van het Vogelringstation MeyendeI.
C.N.A.: bevestigde waarneming. Thans zijn er bekend 11 gevallen, t.w. 5
ringvangsten en 6 bevestigde waarnemingen (l ringvangst te Huizen-N.H. op
9 oktober 1971 nog niet gepubliceerd - archief C.N.A.).
SUMMARY
On 19th September 1971 a Cetti's Warbler Cettia Cetti has been trapped and ringed
at the Vogelringstation Meyendel near The Hague in the Netherlands (52.08 N 04.20 E),
and released.
This is the 11th confirmed record for the Netherlands.

Adres: Nieuwendamlaan 500, Den Haag.
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