
105

Ongewoon futen-ei

Jelle Harder

Thuis gekomen heb ik het gemeten met de schuifmaat met als resultaat:

59,4 x 31,5 mm. Vervolgens heb ik in de mij ter beschikking staande litera-

tuur gekeken. C.Harrison vermeldt in Elsevier's Broedvogelgids (vertaling
en bewerking Jaap Taapken en Henk J.Lichtenbeld, 1977) als gemiddelde maten

54,8 x 36,7 mm. Over minimum en maximum maten worden geen mededelingen gedaan.
In het boekje 'Measurements and Weights of Eggs of Birds on the Dutch List'

by W.Ph.J.Hellebrekers, Uitg. E.J.Brill te Leiden, 1950, heb ik de daar

genoemde maten vergeleken. Als gemiddelde wordt genoemd 56,3 x 37,3 mm,

De uiterste maten - die toen bekend waren -
staan hierin wel vermeld:

(46,5 - 62,7) x 33,5 - 39,5) ram.

Het door ons gevonden ei met als lengtemaat 59,4 mm past daarmee tussen de

uiterste maten, maar is wel aan de lange kant.

De kleinste doorsnede die ik mat van 31,5 ram lijkt echter uitzonderlijk. Het

is zelfs nog 2 mm kleiner dan het kleinste dat Hellebrekers noemt.

Een opvallend ei derhalve.

VOGELKALENDER 1992

De veertiendaagse vogelkalender 1992 van de Stichting Het Vogeljaar is

binnenkort weer verkrijgbaar. Deze kalender is reeds jarenlang een enorm

succes. Aan de vijfentwintig kleurenplaten (van 12 verschillende fotografen)
is weer bijzonder veel zorg besteed.

De originele teksten bij de foto's zijn geschreven door Henk J.Lichtenbeld

en Jaap Taapken. Er is ook een Franse tekst verkrijgbaar, bewerkt door Roger
Arnhem. Een steeds groter aantal liefhebbers verzamelt de kalender, om

daarna enkele jaargangen tesaraen te laten inbinden.

De onderstaande vogelsoorten zijn dit jaar opgenomen: Kuifduiker, Grote

Barmsijs, Rosse Grutto, Ringmus, Rotgans, Roodkeelduiker, Blauwe Kiekendief,

Régenwulp, Rouwkwikstaart, Sprinkhaanrietzanger, Zomertaling, Woudaapje,

Roodpootvalk, Grote Gele Kwikstaart, Kwartel, Reuzenstem, Roodmus, Kwak,
Grauwe Klauwier, Pallas Boszanger, Kruisbek, Grauwe Franjepoot, Raaf, Grote

Burgemeester en Notenkraker.

De kalender is verkrijgbaar bij:

Loes Hartog, B.Ingellaan 12, Ankeveen, tel.035-61905

Jaap Taapken, Bilderdijklaan 25, Baarn, tel. 02154-20303

Joke van Velsen, Dotterbloemlaan 39, Baarn, 02154-18804

Tijdens de broedvogelinventarisatie langs de Zanddijk op 23 juni 1991 vonden

wij, Aren de Later en ondergetekende, een nest van een Fuut (Podiceps cristatus).

Er lag één ei in het nest. Het ei was niet bedekt met nestmateriaal. Het

had een witte kleur met groen gemarmerde tinten. In het water gelegd bleef

het ei drijven met de dunste pool omlaag. Het ei was dus sterk bebroed ge-

weest. Aangezien het hier om een verlaten nest ging nam ik het ei mee. De

reden hiertoe waren de opvallende afmetingen van het ei.


