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WAARSCHIJNLIJK BROEDGEVAL VAN DE CETTIS ZANGER IN
RET NATUURRESERVAATCANISVLIET TE SAS VAN GENT (Z-VL.)
A probable breeding case of the Cetti's Warbler near Sas van Gent (Z-Vl.)

J. J. VAN DEN STEEN

Op lIen 25 november 1972 hoorde ilk vom heteerst in het natuurreservaat
nabij Sas V3Jn Gent (Z-Vl.) de verlrakkdde zang (sub-song) van de
Cetti's Zanger. DeZle zang hoorde ik ook op 27 januar,i, 3 en 11 f'eibruari 1973.
Ik kreeg de vogels 'edh1)er niet ~e zwen. Op 16 en 23 maart 1974 hoorde ~k hem
orpnieuw maar met een meer voUedige zang en va'11'af 30 maart 1974 'zong hij
onafgebmken tot haff juni zijn helder zeer wellu'idend tsjewie (expIO's~ef) tsje-tsj'ietsjowieoe-wie, soms twee tot drie maal herhaald, waarna de zang
afnam alhoewel ik :hem tot ver in september nog diverse malen hoorde. Op
25 mei 1974 werd van deze zangeen bandopname gemaaJcr.
Het gebied waar ihij v'erbleetf waseen oevergedeelte van een uitloper van
de CanisV11ietkreek ibesta:ande uit 'een brede riet- en iliisdoddekraag overgaande
in een velilandingszlOne met Uesgras, Wiillg e.d. en aansluitend opeen bebossing bestaande uit 'Meidoorn, Sleedoorn errz. Daartussen een diohte onderbegroeilirrJrg van voomamelijk m3Jnsnoge Grote Brandnetel. Op 26 aprill 1974
hoorde lik :hem voIop zrngen en zag 1)egelij'kel1tijd een tweede vogel die ik
onmiddellijk determineel1de ails Oetti'8 Zanger. Ik kreeg de vogel op -+- 8
meter goed rin de Ikijker (7 X 50) err lang genoeg om te 2'Jien dat hij ietsje
grater was dan de ]~ldine Karekiiet. Hij wasV10Ileren minder sla11'k met onopvallende kenmerken, vUN-grijze onrderdelen, donkerbruin l'OIssige boverrdelen
vooral de zijden van Ide rug, ietsjie donkere kopkap, klein vuil-grijs oogstreepje
in ronde kop, klein snarvdltje, rvrij korte rafeLige a,fgewnde staart welke ook
aan de onderzijde en voomamelijk aan heteind 'van de buitenste staartpennen
donker was. In voorkomen en gedmg zit hij ZiO tussen de Acrocephalus en
Sylvia soorten in, met dJien verstande :dat hij zlch vrijwel steeds v el1borgen
houdten moeilijk is waar te nemen.
Op 15 mci, 8 jUllii en 19 jnli deed 'ik vrudhteloze pogingen het nesrtte vinden. Bij deze Iaatste pOgWng hoo1'de ik ,plots, buJiten de normale zang, een
roep als "rititie-titerietitire", een steeds herhaaJld agressrief scherpe 'lange zeeT
vJugge metaalach~ige hoge ~ratel weI wa:t 1ijlkend op dealarmrorep van de
W,interkoning, maar dan met een hogeJ.1e en schrerpere i klank en nog veel
dl1iftriger voorgedra:gen. T'ezelfder tijd kreeg ik de vogel opr nog geen 5 meter
van mij af Ite zien op een laag afhangende ibinnentaik: van een Wilg en ik zag
onmiddellijlk dat het de Cetti's Zanger was. :uk kon hem steedsratelend gedurende een tweetaf mirruten observerenen a:lle Ikenmerken vastleggen waal1bij mij
nu ook de vleeskJIeudgellicihte poO'tjes oprvieLen. 'De vogel nadel1de mij tot op
2 meter! Even zag 'ik -+- 3 meter acfuter 'hem een vrij groot jong nit de wirwar
te voorschijn komen ,en zag 'ik dat deze lcleiner en valer was en, ook aan de bek
ve zien, dat het brier duide]ijk cen vrij groot jong van de Cetti's Zanger betraf.
lntussen hoorde 'ikeen steeds herhalend fijn vlug voorgedragen "s:iesiesiesie",
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we1k gelU'~d mij aan mezen deed deiliken welke eohter niet in de buurt waren.
Nadat de adulte vogel was v'erdwenen en ik de pl'aats waar ik :het jong gezien
had naderde, Ikwam hij opnieuw hevig ratelende te voorsohijn waalCbij ik,even
v66r de ratel, 'een ge1uiida!ls "tsjoek" hooDde.
Nadat allIes weer stil was geworden herhaa!Ide ziehdit een twintigtal meter
venier 'en ,ik zag toen 'even het nerveuze wijfje met voedsel in de bek (kleine
rups).
De hele waarneming duurde van 9 tot 13 uur,er was zan, weinig wind en
de temperatuur was -+- 22°C.
Gezien de diverse bl'OedgevaHen van deze vogel in de noordelijke pl'ovinoies
van Belgie za:l oak een de:6initii:ef broedgeval van deze vogel in Nederland niet
lang meer op zioh htten wa~hten.
Adres: SteV'ensstraat 18, Sas van Gent (Z-V!l.).
ObLOGISCHE EN N1DOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1975 (EN
BERDBR)
W. Ph. J. HELLEBREKERS

Vroege broedsels van de Funt Podiceps cristatus.
Op 11 £ebruwi 1975 bij KOl'tenhoefeen Ilegsel van 4 eiel'en(medewaarnemer D. "Spaan). Op 22 februari zag de heer n. Vogel twee jongen, Ieeftijd
gesoha:t op 10 dagen (deze waameming heeft geen betrekking op de voorgaande mededeling), op 2 maal't wel'den dezetwee puMi ook waargenomen
door de heer E. Boeve, dezesohatte de 'leeftijd op 4 weken. De deren zouden
J. L. M. Bas
dan omstreeks half januari gdegd illoeten zijn.
26 januari 1975 bij Nomden/Nieuwkoopeen nest met een 'ei, kort daarop
4 (later sleohts 2), begin februari nog een nest met een ei. Waamemer D. Starn.
A. Hoogerwerf.
Janual1i 1975 bij A11!keveen nest met eieren, eerste week van februar,i jongen
(Gooi en Eemlander van 27 maart).
Eind januari 1975 ibl'Oedende Fuut bij Kortenhoef (Gooi en EemJander van
5 februari).

Late broedsels van het Wwter'hoen Gallinula chloropus.
Op 25 septemlber 1974 tussen Oudegaai en Gaastmeer eeneXiempIaar met
3 jongen van ongeveer 'een week oud (M. de Boer). Op 31 oktober 1974 bij
Rosterihaule een nest met 4 eieren (K. Koopman). Ned. Vogels "tot in Augustus". Beide gegevens lin Vane1lus 1975 p. 19.
H.
Vmege broedseIs van de Meerrkoet Fulica atra.
28 maart 1975 een bl1O'edend ex. in het Amstel'damse Bas, 29 maart nest
212

