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een vogel, waarvan wij menen te moeten vaststellen, dat het een Cettis Zanger
Cettia cetti is geweest. Reeds toen wij de vogel in het mistnet zagen hangen,
vermoedden we dat het een Cettis Zanger was, daar we de vogel uit het
buitenland zeer goed kenden.
Van de vogel werd de volgende beschrijving gemaakt: Lijkt bij oppervlakkige waarneming op een Snor Locustella lusciniodes, maar onderscheidt
zich hiervan door opvallende, lichte oogstreep en een wit randje onder het
oog. Bovenzijde rossig bruin tot kastanjebruin; buik en borst grijs-vuilwit;
poten vleeskleurig aandoend, snavel van boven bruingrijs, onder vleeskIeurig.
Staart rommelig en sterk afgesleten; onderstaartdekveren als bij Shor met
witachtige-lichtbruine toppen. Maten: totaIe lengte 119 mm, vleugel 54 mm,
staart 56 mm, snave1 12 mm, tarsus 22 mm. Van de vleugel was de eerste
slagpen langer dan de langste slagpendekveren en de 3e t.e.m. de 6e slagpen
hadden een versmalde buitenvlag. Het aantal staartpennen was tien.
Als bewijsmateriaaI werden tevens kleurendia's gemaakt.
Dit is de 4e ringvangst en de IDe bevestigde waarneming (zie p.p. 83 van
dit Limosa nummer, waar deze soort behandeld wordt in de Omithologie van
Nederland 1969/1970).
C.N.A.: bevestigde waarneming.
SUMMARY
In the reclaimed area South Flevoland a Cetti's Warbler has been ringed. This is
the 10th confirmed record for the Netherlands.

Adres: Engelsjan 21, Laren N.H.

EEN WILGENGORS EMBERIZA AUREOLA IN NEDERLAND
GEVANGEN EN GERINGD
A Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola trapped and ringed in the Netherlands

J. H. KLATTE en F. P. J. KOOIJMANS

Op 27 oktober 1971 om 10040 uur vingen de auteurs op een der banen
van het Vogelringstation Meyende1 bij Wassenaar een vogel, die zij als een
rJ Wilgengors Emberiza aureola in winterkIeed determineerden.
De onderzijde van de vogel (keel, borst, buik, flanken en onderstaartdekveren) was geel, behoudens een smalle, danker kastanjebruine band over de
borst, gedeeltelijk verdoezeld door de lichte beigekleurige randen der desbetreffende barstveertjes en enkele zwartbruine lengtestrepen op de flanken
en de zijkanten van de borst. Het gee1 van de anaalstreek en de onderstaartdekveren werd naar de staart toe lichter en ging over in wit.
Vande kop waren de kruin en de nek donkerbruin, het bovenste deel
van de wangen (oorstreek) vaal zwartachtig met beigebruin erin; daaronder
de keel, het overige dee1 van de wangen en de zijkanten van de hals tot aan
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de nek gee!. Een lichtbruinewenkbrauwstreep liep tot in de nek en midden
op de kruin was een vage, aIleen in goed licht te onderscheiden, iets lichtere
lengtestreep zichtbaar. Bij het opstrijken van de veertjes op de voorkop en
de oorstreek kwam zwart te voorschijn.
De rug was donker kastanjebruin, getekend met enig beige en zwart. De
stuit was donkerbruin.
De vleugeldekveren waren kastanjebruin met zwart en beige, de grate en
kleine slagpennen zwartbruin. Het voorste deel van de vleugel had een grote,
witte vlek, die vooraI ook in de vlucht erg opviel en daarachter was een veel
smallere, lichte, beige vleugelstreep te zien. In de witte vleugelvlek kwamen
enkele lichtgele veertjes VOOL De staartveren waren zwartbruin met op de
buitenste pennen een schuine, diagonaal verlopende, brede, witte streep, grotendeels op de binnenvlag. De op een na buitenste staartpennen hadden een
klein wit vlekje aan het eind.
De poten waren licht, enigszins vleeskleurig bruin. Van de rechterpoot
ontbrak de gehele tarsus. De lengte van de vleugel bedroeg 76 mm, het gewicht was 19 gram. De vogel werd geringd (ring Vogeltrekstation Arnhem
B 235171) en daarna losgelaten. Hij leek in goede conditie te zijn; het verenkleed was niet afgesleten.
De Wilgengors is broedvogel o.a. van Oost-Finland (onregelmatig), Europees Rusland en Siberie. Dat de soort meer op de trek in West-Europa voorkomt, blijkt uit een waarneming van mei 1969, gedaan door de eerste auteur
samen met Mr. J. Kist op een terrein in de buurt van Ganges (Zuid-Frankrijk). De Avifauna van Nederland 1970 p. 89 vermeldt een vondst (10-11
september 1963 Lichtschip Noord-Hinder, Limosa 37: 317) en een onbevestigde waarneming (26 augustus 1962 Oostelijk Flevoland, Limosa 37: 53).
Dit is dus de tweede bevestigde waarneming sinds 1900.
C.N.A.: Bevestigde waarneming.
SUMMARY
On 27th October 1971 a specimen of male Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola
was trapped at the Vogelringstation Meyendel near Wassenaar, the Netherlands. The
bird was ringed and released. This is the second confirmed record of the species since
1900.

Adres: Van Kijfhoeklaan 114, Den Haag.

BROEDGEVAL VAN EEN SUS CARDUELIS SPINUS IN HET GOal
Breeding case of the Siskin Carduelis spinus
D. A. JONKERS

Op 13 juli 1971 deelde de heer N. Verlaat mij mee, dat hij op het terrein
van de boomkwekerij Jurrissen te Naarden het broeden van een Sijs Carduelis spinus had vastgesteld. Hij had al enkele weken Sijzen gehoord en
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