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VERSPREIDING VAN DE FUUT IN MIDDEN EN OOST BRABANT

Naar aanleiding van een artikel van Ad van Poppel (1986) in de vorige Rood- 
borsttapuit, is met behulp van de beschikbare gegevens van het PPD-projekt 
"avifauna onderzoek midden en oost Brabant" een gedetailleerd kaartje 
gemaakt van de verspreiding van de Fuut in de jaren 1983-1986. Let wel: 
het PPD-projekt beperkt zich tot de agrarische gebieden (inklusief de 
daarin gelegen plasjes, kleinere afgravingen e.d.). Veel belangrijke Futen
biotopen zijn derhalve niet op het kaartje opgenomen.

Verspreiding van de Fuut in een deel van Oost- en Midden Brabant 1983-1986.
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Bron: Gegevens verzameld door PPD in kader van streekplanonderzoek 
Gegevens verzameld door vrijwilligers.
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De Fuut broedt vooral in het riviergebied van de Maas, in oude Maasarmen, 
vaarten, sloten, kleiwinputten en dergelijke. Buiten het rivierengebied is 
de soort vooral gebonden aan door de mens gekreeerde visvijvers, afgravin
gen e . d.
Hoewel de Fuut in Nederland de laatste jaren sterk is toegenomen, blijkt de 
soort in onze weinig waterrijke provincie nog een vrij schaarse verschij
ning te zijn.
Het totaal aantal getelde Futenparen in het onderzochte gebied bedraagt 
100-200. Hierbij zitten mogelijk een aantal paren, die niet door Ad van 
Poppel geregistreerd zijn. De belangrijkste reden hiervoor is het feit, dat 
op de, inmiddels sterk verouderde, topografische kaarten veel nieuwe 
plasjes en afgravingen ontbreken.

Jan van der Winden, Postbus 19184, 3501 DD Utrecht.
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BROEDGEVAL VAN DE NIJLGANS IN EEN KERKTOREN, BOXTEL 1986

Op zondag 25 mei 19CC, juist thuisgekomen van een PPD. inventarisatie-week- 
end, werd ik gebeld door Jack Klomp. Hij was zojuist in het bezit gekomen 
van vier Steenuil-eieren, die gevonden waren bij de verbouwing van een 
boerderij. We hebben een kennis gebeld met de vraag, of hij de eieren in 
zijn broedmachine zou kunnen laten "uitbroeden".
Daar aangekomen liet hij ons twee pulli zien, die een paar dagen oud waren. 
Hij had namelijk twee eieren gekregen van iemand, die een nest met acht 
eieren had gevonden in de kerktoren van Boxtel. Van deze acht had die per
soon er twee meegenomen en onze kennis had ze in de broedmachine gestopt. 
We wisten niet op wat voor soort de pulli betrekking hadden, alleen dat het 
een gans- of eendachtige zou moeten zijn. Tot onze verbazing zijn de pulli 
opgegroeid tot Nijlganzen.
Zijn er meer meldingen van broedgevallen van de Nijlgans in Brabant bekend? 
En wie weet er iets over het broeden van Nijlganzen in kerktorens?

Piet van Happen, Waardstraat 15, 5662 EN Geldrop.

In het "Handbook" wordt het volgende over de nestplaats van de Nijlgans 
gezegd:

Nestplaats. Zeer variabel: op de grond in dikke vegetatie of onder 
struiken waarschijnlijk het meest algemeen; ook op rotsen, in holen 
van steilwanden, rotsholen, op klipriggels tot 60 m hoogte, soms on 
gebouwen; vaak in bomen (...).

Het legsel van de Nijlgans bevat meestal 8-9 eieren.


