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Broedvogelinventarisatie van de Fuut

(In samenwerking met het RIVON te Zeist)

In onderstaande gemeenten, gerangschikt per provincie is de fuut vrijwel

zeker broedvogel, doch over het aantalbroedparen is niets bekend!

NOORD-HOLLAND: Aalsmeer, Akersloot, Amsterdam, Andijk, Anna-Paulowna,

Assendelft, Avenhorn, Bovenkarspel, Broek in Waterland, Edam, Enkhuizen, Graft,

Grootebroek, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Hilversum,

Hoorn, Ilpendam, Jisp, Katwoude, Kortenhoef, Landsmeer, Medcmblik, Monniken-

dam, Naarden, Nederhorst den Berg, Nieuwer Amstel, Oosthuizen, Oostzaan, Ouden-

dijk, Ouder Amstel, Purmerend, Schellinkhout, Texel, Uitgeest, Venhuizen, Weesper-

karspel, Wcrvershoof, Westzaan, Wieringen, Wieringermcer, Wormer, Wijdenes,
Zaandam.

ZUID-HOLLAND: Alblasserdaxn, Alkemade, Alphen aan de Rijn, Arkel, Asperen,

Bergschenhoek, Bleskensgraaf, Brandwijk, Giessenburg, Gorinchem, Goudriaan, Heu-

kelum, Kedichem, Leerdam, Leiden, Leiderdorp, Lcimuiden, Lekkerkerk, Molenaars-

graaf, Nieuwkoop, Nieuw Lckkerland, Noordeloos, Oegstgeest, Ottoland, Oud Alblas,
Ouderkerk aan de IJssel, Reeuwijk, Rotterdam, Rijnsaterwoude, Sliedrecht, Stolwijk

Streefkerk, Warmond, Woubrugge, Zevenhuizen.

UTRECHT: Abcoude, Breukelen, Bunschoten, Loenen, Loenersloot, Loosdrecht,

Maarssen, Maartensdijk, Rhenen, Vinkeveen, Vreeland.

NOORD-BRABANT: Engelen, ’s-Hertogenbosch, Ossendrecht, St. Michielsgestel,

Vlijmen, Vught, Werkendam.

Uit onderzoekingen in Engeland is gebleken, dat de fuut uiterst gevoelig is

voor verontreiniging door pesticiden etc. van het water in zijn biotoop.
In verband met eventueel te nemen beschermingsmaatregelen is het daarom

van belang te weten waar de fuut een algemeen broedende soort is en waar

niet. Daarom wordt in Nederland door het Contactorgaan van Vogelwerk-

groepen, in samenwerking met het RIVON, in 1966, 1967 en 1968 (dus

voorlopig voor drie jaren) een onderzoek ingesteld naar de verspreiding en

de broedvogelpopulatie-dichtheden van de fuut in Nederland. Tot dusver

ontbreken uit Nederland nauwkeurige gegevens over het totaal aantal

broedparen, terwijl eveneens slechts globaal bekend is in welke gemeenten

de fuut als broedvogel wordt aangetroffen. Op het verspreidingskaartje zijn

stippen gezet in die gemeenten, waar de fuut als broedvogel zou voorkomen.

De vraagtekens op het kaartje spreken voor zichzelf.
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OVERIJSSEL: Blokzijl, Genemuiden, Giethoorn, Kampen, Kuinre, Noordoostelijke

Polder, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Vollenhove, Wanneperveen, Zwart-

sluis, Zwollerkerspel.

GELDERLAND: Beesd, Buurmalsen, Leil, Doornspijk, Elburg, Ermelo, Geldermal-

sen, Harderwijk, Herwen en Aerd, Herwijnen, Heteren, Resteren, Millingen aan de
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Rijn, Nijkerk, Oostelijk-Flevoland, Putten, Renkum, Übbergen, Wageningen, Zalt-

bommel, Zevenaar.

FRIESLAND: Doniawerstal, Gaastcrland, Haskcrland, Hecrenveen, Hemelumer-

Oldeferd, Idaarderadecl, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Sneek, Tietjerk-

steradeel, Utingeradeel, Wonseradeel, Workum, Wijmbritseradeel, Ijlst.

Van de provincies Zeeland, Limburg, Drente en Groningen is nog onbe-

kend of de fuut daar als broedvogel voorkomt. Er zijn echter enkele aan-

wijzingen (zie ?? op het kaartje) die doen vermoeden, dat de fuut ook in

die provincies broedt, zij het waarschijnlijk in zeer geringe aantallen! Wij

zijn ons terdege bewust, dat dit kaartje verre van volledig is en aanvullin-

gen worden dan ook zeer op prijs gesteld. De volgende punten zijn van

belang:

1. Vermoedelijk concentreren futen zich in maart op bepaalde plaatsen,
vanwaar ze hun territoria in het omliggende gebied bezetten. Opgave
is gewenst van de plaatsen van dergelijke concentraties en de aantallen

aanwezige futen.

2. Waar is met zekerheid het broeden van futen vastgesteld? De plaats
dient nauwkeurig te worden omschreven. 8.v.: „Zuidelijke oever van

het Veluwemeer, oostelijk van de monding van de Hierdense Beek, gem.

Ermelo.”

3. Het geschatte aantal broedparen in een gemeente. Aantallen graag vol-

gens de groepen; ?, 1, 2, 3-5, 6-10, 11-20, 21-35, 36-50, 51-75, 76-100;

dus b.v. Rheenen 2, Kampen ?, enz.

4. Het nauwkeurige aantal broedparen in het terrein waarover wordt

gerapporteerd. Deze tellingen zijn zeer belangrijk, omdat zij gegevens

opleveren, waaruit het aantal broedparen in veel grotere, gelijkvormige

gebieden kan worden berekend. Het is beslist noodzakelijk dat de

grenzen van het gebied, waarover wordt gerapporteerd, zeer nauwkeu

rig worden opgegeven.

5. Het is minstens even belangrijk te weten in welke gemeenten de fuut

beslist niet broedt.

6. Uiterst belangrijk zijn voorts gegevens ten aanzien van de hiervoor

genoemde punten uit voorgaande jaren, omdat daaruit een misschien

reeds begonnen achteruitgang kan blijken.

7. Achteruitgang zal vooral ook kunnen blijken uit opgaven van gemeen-

ten, waar de fuut vroeger wel broedde, doch thans niet meer. Indien

mogelijk dient de vermoedelijke oorzaak van de verdwijning te worden

vermeld.

Men gelieve voor opgave van gegevens gebruik te maken van formulieren,
die bij de organisatoren van dit onderzoek kunnen worden aangevraagd.
De resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd worden gepubliceerd.
Medewerkers ontvangen aan het eind van het jaar een voorlopig verslag.
Het is gewenst de formulieren aan het eind van het broedseizoen onmiddel-

lijk op te zenden.
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