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Vroege broedpogingen van Fuut Podiceps cristatus
Early breeding attempts by Great Crested Grebe Podiceps cristatus
Tentatives précoces de nidification de Grèbe huppé Podiceps cristatus

Oud-Heverlee, februari 2005
Willy Criegers
In de winter 2004-2005 noteerde ik een wel erg vroeg broedgeval van
Fuut Podiceps cristatus aan het Zoet Water te Oud-Heverlee (Vl. B.).
Gezien de weersomstandigheden was dit toch wel opmerkelijk.
Op 8 feb werd het eerste ei gelegd. en tot 28 feb zat er een Fuut te broe-
den op 5 eieren. Op 28 feb vroor het echter tot -7°. De vijver was vol-
ledig dichtgevroren. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat op 1
maart het nest verlaten was. Het koppel Futen was verdwenen en de
eieren waren ’s middags reeds geroofd.

Willy Criegers, Oud- Heverlee  

willy.criegers@skynet.be

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

OOuudd--HHeevveerrlleeee,,  FFeebbrruuaarryy  22000055
In the winter of 2004-2005 a breeding attempt by Great Crested
Grebe Podiceps cristatus was noted in Flanders. During a cold snap
end February - begin March a nest with 5 eggs was deserted.

OOuudd--HHeevveerrlleeee,,  fféévvrriieerr  22000055
Pendant l'hiver 2004-2005 une  tentative de nidification de Grèbe
huppé Podiceps cristatus a été notée en Flandre. Lors d'une période
de froid intense fin février-début mars un nid contenant 5 oeufs a
été abandonné.

[Ingediend op 29 maart 2005; aangepaste versie december 2006]

Fuut Podiceps cristatus broedend op het ijs, 28 feb 2005, Zoet Water
Oud- Heverlee (Foto: Willy Criegers)

ZZiinnggeemm  eenn  NNeeddeerreennaammee,,  22000011  ttoott  22000055
Davy De Groote
Op 21 februari 2001 zag ik te Zingem (O. Vl.) op wat nu “Kleiputten
Grooten Bulck” genoemd wordt een Fuut op nest (en eieren) en nog een
ander exemplaar dat in de buurt zat. Niettegenstaande ik die plas bijna
dagelijks bezocht, heb ik pas jongen gezien op 1 april 2001. Met een
gemiddelde broedduur van 28 dagen valt een vervanglegsel in een nieu-
we nest niet uit te sluiten. Dat ik in maart geen broedende Fuut meer heb
vastgesteld lijkt dit te bevestigen. Twee maanden eerder op 9 december
2000 waren dezelfde Futen op dezelfde plaats trouwens ook al bezig met
het bouwen van een nest. Toen zijn er echter nooit eieren gezien.
In 2002 kon hier terug een vroeg broedgeval opgetekend worden. Ik neem
aan dat het hierbij om hetzelfde koppel ging, want er zit maar één kop-
pel Futen op die plas. In 2003 kon ik hier op 15 maart mijn tot dan toe
vroegste waarneming van jonge Futen optekenen.
In de winter 2004-2005 was er een vroeg broedgeval op de Ohiovijver te
Nederename (O.Vl.). Op 26 feb 2005 zag Nico Geiregat hier een koppel
met 3 jongen. Als we terugrekenen komt dit er op neer dat deze Futen
ten laatste op 29 jan zijn beginnen broeden!

Davy De Groote, Maaltebruggestr. 234, B- 9000 Gent   

davy@vwg-vlaamseardennenplus.be 

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

ZZiinnggeemm  aanndd  NNeeddeerreennaammee  22000011--22000055
In three successive winters (2001-2003) early breeding attempts by
Great Crested Grebe Podiceps cristatus were noted in Zingem, in
2003 with young already on 15th March. In the winter of 2004-2005
young were seen already on 26th February in Nederename. This indi-
cates breeding began at the latest on 29th January.

ZZiinnggeemm  eett  NNeeddeerreennaammee  22000011--22000055
Pendant trois hivers successifs (2001-2003) des tentatives de nidifi-
cation de Grèbe huppé Podiceps cristatus ont été notées à Zingem
(Flandre-Orientale), avec en 2003 déjà des jeunes le 15 mars.
Pendant l’hiver 2004-2005, des jeunes ont été observés le 26 février
à Nederename (Flandre-Orientale), ce qui implique que la nidifica-
tion a dû commencer au moins le 29 janvier.

[MS samengesteld in december 2006]

Jonge Futen Podiceps cristatus samen met mannetjes Tafeleenden
Aythya ferina, een koppel Krooneenden Netta rufina en 1ste winter

Kokmeeuw Larus ridibundus, 12 maart 2005, Ohiovijver Nederename
(Foto: Paul Vandenbulcke)




