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DORDRECHT | De cetti’s zanger is

door zijn verborgen levenswijze

voor veel mensen een onbekende

vogelsoort. Tijdens een wandeling

of rondvaart door de Biesbosch

vraagt iedere deelnemer hoe je zijn

naam schrijft en of er iets over

deze soort op internet te vinden is.

Onbekend maakt onbemind, de

keiharde, ver dragende zang van de

cetti’s zanger ten spijt. Van zijn

kleur moet de cetti’s zanger het

ook niet hebben. De vogel is over-

wegend bruin met een opgerichte

staart. Hij lijkt wel wat op een

soort reuzewinterkoning.

De Europese verspreiding van de

cetti’s zanger was aanvankelijk be-

perkt tot de landen rondom de

Middellandse Zee, met een uitloper

naar het westen van Frankrijk en

Engeland. In de loop van de 20ste

eeuw, vooral in de jaren ’60 en ’70,

heeft de cetti’s zanger zijn broed-

areaal flink noordwaarts uitge-

breid en zo verscheen de onopval-

lend gekleurde vogel ook in de

Biesbosch. Vogelaars noteerden er

toen zo’n 20 tot 25 zingende exem-

plaren. Een serie koude winters

veegde de soort volledig van de

kaart, maar in

2006 werd er

weer een zin-

gend exemplaar

in de Biesbosch

ontdekt. Sinds-

dien volgt de vo-

gelwerkgroep

samen met

Staatsbosbeheer

nauwlettend hoe

de aantallen zich

ontwikkelen.

,,We doen dat

met zogenaamde

BMP- en Atlas-

tellingen, maar

ook door proef-

vlakken systema-

tisch te onder-

zoeken op de

aanwezigheid

van deze soort,’’

vertelt Albert de

Jong. ,,De maan-

den april, mei en

juni zijn hierbij

cruciaal. Elke

cetti’s zanger mar-

keert dan zingend een territorium.

Aangezien we die gegevens jaar-

lijks verzamelen, ontstaat er een

mooie, stijgende lijn. Het is en

blijft bijzonder hoe snel de opmars

zich in de Biesbosch voltrekt. Door

deze stormachtige ontwikkeling

broedt driekwart van alle cetti’s

zangers van Nederland in de Bies-

bosch.’’ Volgens De Jong zijn er ook

nog andere gebieden waar de

cetti’s zanger floreert. ,,De vogel

heeft zich bijvoorbeeld ook op

Tiengemeten gevestigd. Op dit ei-

land is eveneens sprake van een

toename, er zijn daar nu 34 paren

geteld. Er vindt ook wel uitbrei-

ding naar het oosten plaats, maar

die gaat vreselijk traag.’’

De cetti’s zanger broedt in dicht

struikgewas, meestal in drassig ter-

rein, langs een sloot of beekje, aan

de rand van een plas of in de buurt

van een rietveld.

Een cetti’s zanger daadwerkelijk

zien is niet voor iedereen wegge-

legd. De vogels brengen hun leven

door in de vegetatie en laten zich

uiterst zelden zien.

Als insecteneter is de cetti’s zanger

gevoelig voor koude winters. Lage

temperaturen hebben de uitbrei-

ding echter niet tegengehouden,

hoogstens vertraagd. Toch opmer-

kelijk voor zo’n vogel, zeker als we

de mediterrane achtergrond daar-

bij betrekken. ,,Het lijkt erop dat

de cetti’s zanger zich tijdens vorst-

perioden steeds beter kan handha-

ven,’’ stelt Theo Muusse, boswach-

ter ecologie van Staatsbosbeheer.

,,Cetti’s zangers houden van dicht

wilgenstruweel langs waterpar-

tijen. Liefst met wat modderige oe-

vers eronder. Een mogelijke verkla-

ring daarvoor is de beschikbaar-

heid van voedsel in de bodem

langs de oever. Dankzij de getijden-

werking blijven veel oevers ook bij

vorst ijsvrij en juist dat zijn plek-

ken waar de soort graag rond-

scharrelt. Op die plekken kan de

cetti’s zanger blijkbaar zijn kostje

bij elkaar scharrelen. Je moet dan

vooral denken aan weekdieren, lar-

ven en andere ongewervelden.

Daarnaast is er een beschuttende,

dikke laag van ruige vegetatie

waarin de cetti's zanger kan schui-

len tijdens wind, sneeuw en vorst."

De cetti's zanger is bij het grote publiek volstrekt onbekend. Vogelaars kennen deze bijzonder
luidruchtige moerasvogel uiteraard wel. ,,De Biesbosch heeft zich ontwikkeld tot een kernge-
bied voor de cetti's zanger,’’ zegt Albert de Jong van de Vogelwerkgroep Biesbosch. ,,In het
natte natuurgebied broedenmaar liefst 745 paren.’’

¶Dankzij getijdenwerking blijven veel oevers bij vorst ijsvrij. Juist dat zijn de plekken
waar de cetti's zanger dan zijn kostje bij elkaar scharrelt. FOTO JACQUES VAN DER NEUT
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FRANCESCO CETTI

De cetti's zanger is
genoemd naar
Francesco Cetti
(1726-1778), een
Italiaanse rk.- pries-
ter, jezuïet, zoöloog en
wiskundige. Hij volgde
een opleiding aan een
Jezuïetencollege in
Monza, in de regio
Lombardije).
Cetti zwierf vaak rond

in de omgeving van
Sassari waarbij hij
zoogdieren, vogels,
vissen, insecten en
fossielen onderzocht
en verzamelde.
Zijn ontdekkingen en
vondsten legde hij
vervolgens vast in de
Natuurlijke historie
van Sardinië, een vier-
delig handboek.
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De opmars in
De Biesbosch
blijft bijzonder
–Albert de Jong

§De cetti's
zanger is bij
het grote pu-
bliek volstrekt
onbekend. Vo-
gelaars ken-
nen deze bij-
zonder luid-
ruchtige moe-
rasvogel uiter-
aard wel. De
Biesbosch
heeft zich ont-
wikkeld tot een
kerngebied
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zanger.
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¶De cetti's zanger broedt in dicht struikgewas en meestal in drassig
terrein. FOTO JACQUES VAN DER NEUT


