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DE SVN-FUTENTELLING 1983 Willem vd Waal 

In het voorjaar gingen ongeveer 30 VWG-leden op pad om het aantal futennesten 
in en om Amsterdam te tellen. In eerste instarttie ging het om een SVN-telling 
in het kader van het moerasvogelonderzoek. Ook het RIN organiseerde in 1983 
een (landelijke) futentelling zodat de gegevens ook daarvoor gebruikt werden. 
Er werden alleen nesten geteld. Broedresultaat en vervolglegsels werden buiten 
beschouwing gelaten. Het was dus een eenvoudige telling, alleen de uitgestrekt
heid van het telgebied en de grote aantallen Futen maakten het wat moeilijker. 

DE RESULTATEN 

De telling verliep succesvol. Opmerkelijk is de toename van de Fuut als broedvogel 
in het centrum van de stad. Er werden daar 13 nesten gevonden. De Fuut moet het 
in de stad echter vaak wel van mensenhulp hebben. Het nest in de Hortusgracht bv 
spoelde steeds weg door de sterke spuistroom. Met stokken hebben zorgzame om
wonenden het nest verankerd aan de overhangende boomtakken. Ook werd er weer, 
net als in 1982, een nest op een houten vlotje gebouwd. Het schaarse riet in de 
stad werd met graagte benut. Vooral in het Amstelkanaal werden in het water han
gende takken gebruikt. 

Een enkele stadsfuut begon al in januari met balts en nestbouw. Een vorst
periode onderbrak deze vroege voorjaarsbezigheden, maar over het algemeen zijn 
de Futen in de stad vroeger met nestelen dan die buiten de stad. De Fuut tegen
over het Rijksmuseum bv had al op 10 april zijn eerste jong, dat vol tederheid 
door voorbijgangers en hondenuitlaters werd bekeken. 

Echte futenplekken waren de Sloterplas, het Nieuwe Meer, de Oostzanerplas 
en de omgeving van Zorgvlied. Een echt futenbolwerk was de Vijfhoek en omgeving. 
De overige nesten lagen bijna gelijk verdeeld over het telgebied. 

Hieronder de aantallen getelde nesten per 
genoemd hebben geen Futen gebroed. 

SOVON-blok. In blokken die niet worden 
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In het telgebied lagen de volgende grote en kleine kolonies: 

Oeverpark Meerzicht 
Oostzanerplas 
Zorgvlied 
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Haven Ballast 
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De volgende tellers hebben hun steentje bijgedragen tot het succes van deze eer-
ste futentelling. Iedereen wordt hartelijk bedankt. · 

Joop Andriese, Jan Joost Bakhuizen, Do Beckers, Jan van Blanken, Bert Jan Bol, 
Remco Daalder, Edwin de Graaf, Frank van Groen, Henk de Gro.ot, . Kees Hazevoet, 
Leo Heemskerk, Evelien Heijst, Gert Jan Hijstek, Menno Huizinga, H. Kamp, Cor 
Klaver, Henk Klumper, A.S. Mascini, Jet Postma;· Ineke Ridder, Annelies RÖmer, 
Henk Sandee, W~ Stritter, Ed Veling, M. Violier, Frank Visbeen, Fred Vogelzang, 
Willem vd Waal, Johan vd Wiel, Jan Winter. 

Ook in 1984 wordt er weer een futentelling gehouden. Hopelijk doet iedereen weer 
mee! Geef u op bij de koÖrdinator van de telling; Willem vd Waal, Laagte Katlijk 11, 
1018 'BA Amsterdam, 020-272129. 

Fuut René Pop 


