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KOEN LEYSEN

Vroege broedgevallen van Fuut Podiceps cristatus

Naar aanleiding van de korte bijdragen over
vroege broedsels van Futen Podiceps crista-
tus in Natuur.oriolus 2006 (4) (De Groote
2006, Criegers 2006) kregen we nog enkele
meldingen binnen van dergelijke –soms nog
vroegere- gevallen.

RReecceennttee  ggeevvaalllleenn
Op 17 jan. 2007 ontdekte Olivier Beck een
broedende Fuut in een stadspark in Brussel.
Gerrit Verhellen signaleerde een Fuut die op
29 jan. 2007 al minstens een week vast zat
te broeden aan de Scheldekaai te
Gentbrugge (Schelde-arm aan Keizerpark).
Gert Hooftman meldt dan weer een vroeg
broedgeval in provinciaal domein
Roomacker te Tielrode. Op de meest noor-
delijke put werden in de periode rond 12 feb.
2007 reeds twee jongen opgemerkt. Op 17
feb. bleken ze al stevig gegroeid te zijn. Deze
put is omzoomd met oude populieren en
houtopslag en biedt dus heel wat bescher-
ming tegen ongunstige weersomstandighe-
den.

OOuuddeerree  ggeeggeevveennss
Eind dec. 1993 bleek er een Fuut te broeden
op de Blaarmeersen te Gent (meded. Geert
Spanoghe). De vogel had soms sneeuw en
later zelfs ijs op zijn rug. Dit leverde op 18
jan 1994  jongen op. Eén jong belandde in
maart in het vogelasiel. Het was gewoon uit
de vijver gekropen en zat op het wandelpad.
In 1994 volgde Sus Lens een vroeg broedge-
val op het ringwater rond het fort van
Merksem -Antwerpen. Enkele waarnemin-
gen:
4 jan.: twee ex bij de fundamenten van een
nest van vorig jaar
29 jan. : begin broeden
31 jan. : broedende vogel staat even op, 2
eieren zichtbaar; de eileg is dus op 29 jan.
begonnen
6 feb. : bij broedwisseling 5-legsel zichtbaar
tot 15 feb. broedend 
16 feb. : grotendeels dichtgevroren, behalve
ca 0,5 m2 langs het nest en een klein wak
aan de overkant waar de partner zich
bevindt

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

EEaarrllyy  bbrreeeeddiinngg  bbyy  GGrreeaatt  CCrreesstteedd  GGrreebbee
PPooddiicceeppss  ccrriissttaattuuss..
This article summarises a few more
examples of winter breeding by the
Great Crested Grebe Podiceps
cristatus.

DD''aauuttrreess  ccaass  ddee  nniiddiiffiiccaattiioonn  pprrééccooccee  ddee
GGrrèèbbee  hhuuppppéé  PPooddiicceeppss  ccrriissttaattuuss..
Cet article énumère d'autres cas de
nidification hivernale de Grèbe huppé
Podiceps cristatus.

17 feb. : Een ex. zit in het kleine wak, schijn-
baar wachtend op aflossing. De 4 eieren zijn
onbedekt.
19 feb.: alles rond het nest is nu dichtgevro-
ren. De Futen én hun eieren zijn verdwenen.

DDaannkkwwoooorrdd::
Met dank aan de verschillende lezers en
waarnemers voor het melden van deze nut-
tige aanvullingen.
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Fuut Podiceps cristatus met jongen (Foto: Marc Janssens)




