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VAN NATURE

Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

JACQUES
VAN DER
NEUT

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 kerngebied voor de cetti's zanger,’’ zegt Albert de Jong van de Vogelwerkgroep Biesbosch. ,,In het
natte natuurgebied broeden maar liefst 745 paren.’’

www.boswachtervanderneut.nl

Onbekendmaaktonbemind
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 overwegend bruin met een opgerichte
staart. Hij lijkt wel wat op een
soort reuzewinterkoning.
De Europese verspreiding van de
cetti’s zanger was aanvankelijk beperkt 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 broedareaal flink noordwaarts uitgebreid en zo verscheen de onopvallend gekleurde vogel ook in de
Biesbosch. Vogelaars noteerden er
toen zo’n 20 tot 25 zingende exemplaren. Een serie koude winters
veegde de soort volledig van de
kaart, maar in
2006 werd er
weer een zingend exemplaar
in de Biesbosch
ontdekt. Sindsdien volgt de vogelwerkgroep
samen met
Staatsbosbeheer
nauwlettend hoe
de aantallen zich
ontwikkelen.
,,We doen dat
met zogenaamde
BMP- en Atlastellingen, maar
ook door proefvlakken systematisch te onderzoeken op de
aanwezigheid
van deze soort,’’
vertelt Albert de
Jong. ,,De maanden april, mei en
¶ Dankzij getijdenwerking blijven veel oevers bij vorst ijsvrij. Juist dat zijn de plekken
juni zijn hierbij
cruciaal. Elke
waar de cetti's zanger dan zijn kostje bij elkaar scharrelt. FOTO JACQUES VAN DER NEUT
cetti’s zanger marde rand van een plas of in de buurt ding echter niet tegengehouden,
keert dan zingend een territorium.
hoogstens vertraagd. Toch opmervan een rietveld.
Aangezien we die gegevens jaarkelijk voor zo’n vogel, zeker als we
Een cetti’s zanger daadwerkelijk
lijks verzamelen, ontstaat er een
de mediterrane achtergrond daarzien is niet voor iedereen weggemooie, stijgende lijn. Het is en
bij betrekken. ,,Het lijkt erop dat
blijft bijzonder hoe snel de opmars legd. De vogels brengen hun leven
de cetti’s zanger zich tijdens vorstdoor in de vegetatie en laten zich
zich in de Biesbosch voltrekt. Door
perioden steeds beter kan handhauiterst zelden zien.
deze stormachtige ontwikkeling
ven,’’ stelt Theo Muusse, boswachAls insecteneter is de cetti’s zanger
broedt driekwart van alle cetti’s
ter ecologie van Staatsbosbeheer.
gevoelig voor koude winters. Lage
zangers van Nederland in de Bies,,Cetti’s zangers houden van dicht
bosch.’’ Volgens De Jong zijn er ook temperaturen hebben de uitbreiwilgenstruweel langs waterparnog andere gebieden waar de
tijen. Liefst met wat modderige oecetti’s zanger floreert. ,,De vogel
vers eronder. Een mogelijke verklaheeft zich bijvoorbeeld ook op
ring daarvoor is de beschikbaarTiengemeten gevestigd. Op dit eiheid van voedsel in de bodem
land is eveneens sprake van een
langs de oever. Dankzij de getijdentoename, er zijn daar nu 34 paren
werking blijven veel oevers ook bij
geteld. Er vindt ook wel uitbreiDe
opmars
in
vorst ijsvrij en juist dat zijn plekding naar het oosten plaats, maar
ken waar de soort graag ronddie gaat vreselijk traag.’’
De Biesbosch
scharrelt. Op die plekken kan de
De cetti’s zanger broedt in dicht
blijft bijzonder
cetti’s zanger blijkbaar zijn kostje
struikgewas, meestal in drassig terbij elkaar scharrelen. Je moet dan
rein, langs een sloot of beekje, aan –Albert de Jong

§ 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
kerngebied
voor de cetti's
zanger.
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¶ De cetti's zanger broedt in dicht struikgewas en meestal in drassig

terrein. FOTO JACQUES VAN DER NEUT

vooral denken aan weekdieren, larven en andere ongewervelden.
Daarnaast is er een beschuttende,

dikke laag van ruige vegetatie
waarin de cetti's zanger kan schuilen tijdens wind, sneeuw en vorst."

FRANCESCO CETTI

Een Italiaanse verzamelaar
De cetti's zanger is
genoemd naar
Francesco Cetti
(1726-1778), een
Italiaanse rk.- priester, 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 vierdelig handboek.

¶ Francesco Cetti.
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