
Het is 26 oktober 2010, plek van handeling is de vogelringplek tussen Lepelaar- en Oostvaardersplassen.
Sinds 2007 ringen we hier aan de Oostvaardersdijk ter hoogte van kilometerpaal 15 (OVD15) vogels in
het kader van het populatieonderzoek van het Vogeltrekstation. Nadat in het gebied al recent de ex
plosieve zang van een Cetti’s Zanger was gehoord, belandt op deze dag de soort ook in onze netten.
We slaan elkaar nog net niet op de schouder, maar we zijn maar wat blij met deze vangst. Het was niet
eens onze eerste vangst van deze toen nog zeldzame zangvogel. In het Kromslootpark vingen we in
2003 onze eerste Cetti’s Zanger, in 2004 onze tweede.

strenge winter verloren areaal weer te bezetten.
 
In Nederland is de grootste concentratie te vinden in
de Biesbosch, de Zuidhollands-Zeeuwse delta en het
aansluitende westelijke rivierengebied. De populatie
is decennialang niet groter dan enkele tientallen
paren geweest en soms na een strenge winter zelfs
nagenoeg verdwenen. Sinds 2005 is de stand geëx
plodeerd. Tien jaar later werden bij een integrale
telling van de Biesbosch al 745 territoria vastgesteld.
De Nederlandse populatie wordt geschat op
550-1100 paar (SOVON Vogelatlas). Al eerder schreef
ik dat mannetjes er meerdere vrouwtjes op na kunnen
houden, dus in feite is het uitdrukken van de aantallen
in broedparen onjuist; het is beter om te spreken van
550-1100 territoria.
 
Rond 2015 begon deze exponentiële groei ook in
Flevoland. Inmiddels is de soort in meer dan 100 Fle
volandse kilometerhokken waargenomen, met het
zwaartepunt in de Lepelaar- en Oostvaardersplassen.
Daarnaast wordt de soort ook in het Harderbroek en
de Kamperhoek vaak gezien en zijn er verspreide
waarnemingen in en rond Almere en Lelystad. De
soort is nog uitgesproken schaars in de Noordoostpol
der.
De aantallen in de Vogelatlas en andere tellingen zijn
gebaseerd op het tellen van territoriumhoudende
mannetjes (zang). De tellingen gaan er van uit dat
bij een voldoende aantal bezoeken de meeste terri
toriumhouders wel van zich hebben laten horen.
Maar kloppen die tellingen wel? Anders gezegd, is er
een verschil tussen waargenomen zangers en het
werkelijk aantal aanwezige broedvogels? Een verge
lijking tussen broedvogeltellingen en ringvangsten
wijst wel vaker uit dat het aantal getelde vogels flink
lager ligt dan het werkelijk aanwezige aantal. Hoe zit
dat bij de Cetti’s Zanger?
 
Ringwerk
De vogelringgroep de Grauwe Gans, werkgroep van

De eerste Cetti’s Zanger van OVD15 kreeg vanzelfspre
kend een ringetje. We konden toen nog niet bevroe
den dat nog geen decennium later de Cetti’s Zanger
een gewone soort op onze ringlijsten zou worden. Nou
ja, gewoon…, buitengewoon dan. Dit artikel gaat
over de opkomst van dit luidruchtige zangvogeltje op
onze vangplek, en over wat ringgegevens aan infor
matie prijs kunnen geven.
 
De Cetti’s Zanger
De Cetti’s Zanger is een insectenetende standvogel.
Die combinatie maakt de soort gevoelig voor strenge
winters. Cetti’s Zangers kennen dus geen seizoensge
bonden trek naar warme oorden zoals de meeste
andere rietzangvogels. Na de broedtijd gaan veel
jonge vogels wel rondzwerven. Op basis van ringte
rugmeldingen zijn uitwisselingen vastgesteld tussen
onze vangplek en de omgeving van de Knardijk (op
13 km afstand gelegen) met de Kamperhoek (35 km)
en Den Oever (60 km). Deze dispersie stelt de soort in
staat om in betrekkelijk korte tijd het broedareaal flink
te vergroten.
 
De opkomst van de Cetti’s Zanger in Nederland, met
de eerste waarneming in 1968 en het eerste broed
geval in 1974, wordt wel gekoppeld aan klimaatver
anderingen. Inmiddels is de populatie zo robuust dat
deze een strenge winter als in 2009-2010 en 2012-2013
kennelijk kan doorstaan. De soort foerageert voorna
melijk op de grond of laag in de vegetatie. Daardoor
is niet iedere strenge winter een probleem, want ook
in de winter zijn insecten te vinden. Langdurige
sneeuwbedekking is waarschijnlijk voor de populatie
het spreekwoordelijke oog van de naald, omdat dan
de insecten lastig op te sporen zijn. De Cetti’s Zanger
is een polygyne soort, wat betekent dat mannetjes er
meerdere partners op na kunnen houden, soms tot
wel drie verschillende vrouwtjes. Daarnaast leggen
de vrouwtjes twee tot drie broedsels per jaar. Zowel
de dispersie als het hoge broedpotentieel maken het
de soort mogelijk om vanuit enkele refugia na een
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de Vogel- en Natuurwacht Flevoland, heeft een vaste
ringplek in de verbindingszone de Vaart. Hier worden
vrijwel wekelijks op gestandaardiseerde wijze vogels
gevangen en geringd in het kader van het Constant
Effort Site-project (CES) van het Vogeltrekstation. Het
doel van dit project is om informatie te verzamelen
over demografische processen (overleving, repro
ductie, dispersie) van vogelpopulaties. Met die infor
matie kunnen veranderingen in vogelpopulaties
worden verklaard. CES wordt in een groot aantal Eu
ropese landen (en ook in Noord-Amerika) op dezelfde
wijze uitgevoerd. De gegevens worden centraal op
geslagen en kunnen op Europese schaal worden
geanalyseerd.
 
Aantallen ringvangsten
Met name het aantal unieke vangsten per jaar ver
toont een stijgende lijn (zie figuur 1). Het totaal aantal
vangsten (de unieke vangsten én de terugmeldin
gen) lijkt die lijn in 2018 niet meer te volgen. De mo
gelijke verklaring hiervoor is dat bij een lagere dicht
heid de in de regel erg territoriale Cetti’s Zanger een
groter gebied kan bestrijken en daarbij dus ook vaker
in een net kan belanden. Bij een hogere dichtheid zijn
de vogels meer “opgesloten” tussen de territoria van
de buren. De actieradius neemt af en daarmee ook
de vangkans.
 
Relatie tussen strengheid van de winter en
overleving
Het KNMI presenteert op haar website de strengheid
van de winter door middel van het Hellmann-koude
getal (zie tabel 1). Hoe hoger het getal, des te strenger
de winter was. Dit getal weerspiegelt alleen de tem
peratuur in een winter. Sneeuwbedekking, voor Cetti’s
Zangers misschien wel de grootste bottle-neck, is dus
geen onderdeel van het Hellmann-getal. Desalniette
min geven de getallen een beeld van de uitdagingen
waar een Cetti’s Zanger in de winter voor komt te

staan. Sinds de eerste vangst op onze vangplek in
2010 is er geen enkele koude winter (Hellmann-getal
groter dan 100) meer gepasseerd. De laatste zes
winters waren zacht (Hellmann <40) of zelfs buitenge
woon zacht (Hellmann <10). De winters vanaf
2013-2014 behoren tot de zachtste tot allerzachtste
sinds 1900. Het weerbeeld van de afgelopen tien
winters is dus inderdaad gunstig geweest voor deze
zuidelijke niet trekkende zangvogel.

Figuur 1 Aantallen vangsten en gevangen (unieke) indivi
duen van de Cetti’s Zanger op OVD15 tussen 2010 en 2018

Tabel 1 Rangorde van 10 winters volgens het Hellmann-
koudegetal

Cettis Zanger, Oostvaardersveld, 29 maart 2018, Karel Mauer
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Territoriumbepaling op basis van zang en aanwe
zigheid zonder zang
Op 30 oktober 2016 duikt een jonge Cetti’s Zanger in
onze netten die op 8 augustus van dat jaar aan de
Oostvaardersdijk bij Lelystad van Kees Breek een ring
heeft gekregen. Het ringnummer: BD-36319. Het vol
gend voorjaar wordt duidelijk dat het een mannetje
is die op onze vangplek een territorium heeft geves
tigd. Zijn ietwat afwijkende zang zal ons de komende
tijd steeds begeleiden. Waar veel Cetti’s Zangers
zingen volgens het stramien “chu-PIE -- chu-PIE -- chu-
PIEchepie-chePIET”, zingt deze vogel steevast “chiep –
chiep – chie-chie-chie-chie-chie”. Het is bovendien de
enige man die we de komende maanden op en rond
onze vangplek horen zingen. En dan ook vrijwel onaf
gebroken. We vangen hem tussen 25 maart en 7 mei
zes maal. Daarna horen we hem nog wel, maar weet
hij de netten inmiddels te ontwijken. Op basis van de
plekken waar we hem zowel horen als weten te van
gen, kan het territorium op minimaal anderhalve
hectare (15.000 m2) worden bepaald. Zelfs in het
mistnet en in een katoenen transportzakje blijft hij
duidelijk maken dat onze vangplek zijn territorium is.
Daarom zijn we hem “de hitsige man” gaan noemen.
De hitsige man, zo herkenbaar aan zijn afwijkende
zang, is in 2017 de enige vogel die we horen zingen.
Op basis van de veldwaarnemingen moet de conclu
sie getrokken worden dat in 2017 op onze vangplek
één territorium aanwezig is. De ringvangsten wijzen
echter anders uit. In het voorjaar van 2017 vangen

we namelijk drie verschillende mannetjes en vijf ver
schillende vrouwtjes! Op basis van de gezwollen
cloaca’s bij de mannen en de actieve broedvlekken
van de vrouwen zijn het ook allemaal lokale broedvo
gels.
 
Het heeft er alle schijn van dat BD-36319 zó actief is
dat de andere mannen liever onder de zangradar
blijven. Ze begeven zich stiekem door het veld. En
hoeveel aanwezige mannen horen we niet én belan
den ook niet in het net? Kortom, de ringgegevens
wijzen uit dat in 2017 minimaal drie keer meer mannen
aanwezig zijn dan op basis van een inventarisatie
ingeschat zou worden.
 
In 2018 horen we de afwijkende zang van de hitsige
man niet meer. We zien hem ook geen enkele keer
terug op de ringlijst. Een kort maar hevig leven? We
vangen wel andere Cetti’s Zangers. In de broedtijd
maar liefst zes mannetjes met gezwollen cloaca’s en
10 vrouwtjes met broedvlekken. Toch zouden weder
om in 2018 op basis van waarnemingen aan de zang
niet zoveel territoria zijn te onderscheiden. Ik schat in
dat bij een intensieve inventarisatie hooguit drie terri
toria zouden zijn vastgesteld. Onze waarnemingen
doen dus vermoeden dat de Cetti’s Zanger bij inven
tarisaties structureel wordt onderteld en dat die inven
tarisatiegegevens wellicht met twee of drie vermenig
vuldigd moeten worden om het werkelijke aantal
territoriale mannetjes in beeld te krijgen.

Cettis Zanger, Oostvaardersveld, 29 maart 2018, Karel Mauer
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Cettis Zanger, Oostvaardersveld, 29 maart 2018,
Karel Mauer 
 
Schatting van de Flevolandse populatie 
Een blik op de kaart van waarneming.nl laat zien dat
de meeste waarnemingen in Flevoland gedaan
worden langs de Oostvaardersdijk, de Knardijk en
langs het fietspad rond de Natte Graslanden. In feite
vormen deze waarnemingen één lang aaneengeslo
ten lint van stippen, met de hoogste dichtheden op
de plekken waar veel vogelaars komen. Dit hele tra
ject beslaat 25,7 kilometer. Hoewel de vangplek daar
maar een klein deel van is (1,4%) denken we toch dat
dit deel representatief is voor het hele traject. Natuur
lijk is het moerasgebied niet overal even breed, maar
de vogels lijken zich vooral in de wilgenrijke struiken
zone op te houden en de breedte daarvan fluctueert
veel minder sterk over dit traject.
Rekenend met de 6 territoriumhouders op onze
vangplek zouden dus op het beschreven traject 439
territoria verwacht kunnen worden (zie tabel 2). Om
het wat behapbaarder te houden, langs het fietspad
rond de Natte Graslanden van de Lepelaarplassen
zou dan sprake zijn van 38 territoria!

Tabel 2 Extrapolatie van aantallen territoria van de Cetti’s
Zanger voor gebieden in Flevoland

 
Het aantal van 439 is een berekend aantal territoria
“per strekkende meter”. Kunnen we ook een inschat
ting maken van het totaal aantal territoria in het hele

gebied van de Oostvaarders- en Lepelaarplassen en
omgeving? De waarnemingen op waarneming.nl zijn
immers alleen gedaan op de plekken waar vogelaars
(kunnen) komen.
 
De vangplek beslaat ongeveer 35.000 m2. Als we
ervan uitgaan dat we in 2018 alle mannetjes hebben
gevangen, dan is de grootte van een territorium ge
middeld 5.800 m2. Kijkend naar de grootte van de
gebieden, het areaal geschikt gebied daarin en met
een flinke natte vinger zou de Almeerse populatie
rond de 400 zingende mannetjes bestaan, in plaats
van de 166 die berekend zijn voor de dijkzone en rond
de Natte Graslanden (Ecozone, Wilgenbos, Lepelaar
plassen, Kwelzone en Natte Graslanden tezamen).
 
In de Oostvaardersplassen is ook veel meer geschikt
biotoop aanwezig dan alleen langs de Oostvaarders-
en Knardijk. Het gebied in ogenschouw nemend zou
het aantal broedvogels daar ook op de 500 kunnen
uitkomen! Samen met de andere locaties in Flevoland
(met name Kamperhoek, Harderbroek en Natuurpark
Lelystad) kan de Flevolandse populatie alleen al best
wel eens 1000 territoria groot zijn. Daarmee ligt de
Nederlandse populatie inmiddels fors hoger dan de
550-1100 territoria die in 2015 werden geschat: die zal
inmiddels eerder in de buurt liggen van de 2000 terri
toria.
 
Deze rekensom begint met de aanname dat de
dichtheid op onze vangplek representatief is. Dat is
vanzelfsprekend een gevaarlijke aanname, omdat
de vangplek maar een heel klein deel is van het ge
bied dat voor de berekening is gebruikt. Twee andere
Flevolandse ringplekken (Kamperhoek en Oostvaar
dersdijk 28) vangen echter ook aanzienlijke aantal
len.
 
Tot slot
Het is al langer bekend dat broedvogelkarteringen
geen exact beeld geven van de werkelijk aanwezige
broedvogelaantallen. Voor monitoring (van jaar op
jaar) zijn de gegevens wel zeer bruikbaar om trends
te bepalen, zolang de telmethodiek natuurlijk ook van
jaar op jaar gelijk blijft. Op grond van ringvangsten
kunnen inventarisatiegegevens (zingende territoriale
dieren) worden geijkt. Maar ook het vangen en ringen
van vogels levert geen exact beeld. Uit onze ringge
gevens blijkt in ieder geval wel dat het aantal Cetti’s
Zangers veel hoger ligt dan menigeen op basis van
“chu-PIE -- chu-PIE -- chu-PIEchepie-chePIET” uit het riet
voor mogelijk zou houden. Er blijft nog veel voor ons
oor en oog in het riet verborgen.
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