
LEHAEN, Vangst van Cetti's Zanger [LIMOSA 42,

Vangst van Cetti's Zanger (Cettia celli) op Nederlands
grondgebied

door

H. LEHAEN
(First record of Cettia cetti in the Netherlands)

Zoals vermeld in Limosa (41: 27) wordt sedert enkele jaren het landgoed
"De Hoarf', dat deels op Belgisch, deels op Nederlands grondgebied - in
de gemeente Budel, N.Br. - is gelegen, ge'inventariseerd door een vogelwerk
groep uit Neerpelt, provincie Limburg, Belgie.

Op 6 oktober 1968 werd daar door mij, in aanwezigheid van de heren G.
Keunen en L. Theuwis, op Nederlands gebied ongeveer 20 m van de Belgische
grens, een vogel gevangen, die me op het eerste gezicht een Snor (Locustella
luscinoides) leek te zijn. Daarvoor was deze echter te klein, terwijl hij op
merkelijk korte vleugels had. Tevens was de rug donker rosbruin en waren
de onderdelen grijsachtig wit met bruine randen, het staarteinde sterk afge
rond en was er een vuilwitte bovenoogstreep aanwezig. Wij kwamen daardoor
tot de conc1usie, dat we met een Cetti's Zanger (Cettia cetti) te doen hadden,
van welke soort hetzelfde jaar bovendien een broedvogel was geconstateerd
te St. Truiden, dat in Belgisch Limburg op 48;/z km van de vangplaats is ge
legen, zodat we de soort in deze streek mochten verwachten.

De vogel werd geringd, terwijl als bewijsmateriaal foto's en dia's werden
gemaakt; hij maakte geen geluid.

Naschrift van de Redactie. Het geval werd inmiddels door de eN.A. aan
vaard, waarmede dus wederom een nieuwe soort aan de Nederlandse lijst is
toegevoegd, aangezien het hier een eerste waarneming betreft.

Deze volgens de Atlas van Voous Z.W.-palearctische soort heeft zich de
laatste tijd sterk noordwaarts uitgebreid; v66r 1930 lag in Frankrijk de grens
ongeveer bij de Loire; zie o.a. ook het kaartje van Huyskens in zijn artikel
"De Noordwaartse doarbraak van de Cetti's Zanger" (De Wielewaal 34
(1968): 1-9). H. Wille (ibidem: 77) zoekt de voornaamste oorzaak van de
uitbreiding in Spanje en Frankrijk in de droogte: "Overal waar wij uitdroging
en zogezegde 'verbetering van waterzieke' gronden konden bijwonen, nam
Cettia cetti spoedig de plaats in van de talrijke echte moerasvogels die hier tel
kens verdwenen".

Voor Belgie vermeldt de Avifauna (De Giervalk 57: 345) 1962 als eerste
waarnemingsjaar, terwijl daar het eerste broedgeval in 1964 vie!. Voorts
schat Wille (l.c.), dat in 1967 in een gebied in Henegouwen reeds minstens 7
paar broedden. (t.K.).

SUMMARY:
Cetti's Warbler, new· to the Dutch list.

On October 6th, 1968 a specimen of Cetti's Warbler was caught in the Province of
Noord-Brabant, at Budel near the Belgian frontier. This is the first record for the
Netherlands. In the same year a pair of these Warblers had nested in Belgium, about
30 miles more to the south, at St. Truiden.
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Foto's LEHAEN
Cetti's Zanger (Cettia cetti). Budel, N.Br., landgoed "De Hoort", 6 oktober 1968.
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