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Over het gedrag van de Fuut (Podiceps
cristatus)
Ton Tuinman
De fuut behoort tot de meest volledig beschreven vogelsoorten van Europa. De redenen hiervoor liggen voor de hand: de vogel valt op door zijn prachtige verenkleed en zijn perfecte
aanpassing aan het leven op en in het water. Bovendien zijn de paringsceremonies opvallend
en gevarieerd. In dit artikel zullen dan ook geen nieuwe gegevens worden toegevoegd aan de
vele die er al zijn. Wel is het een poging de gedragsaspecten van het vogelleven te benadrukken, vanuit de wetenschap dat menig vogelaar zich tevreden stelt met de constatering van
soort en aantal. Het is duidelijk dat inventarisatie en telling van soorten en aantallen belangrijk is voor een inzicht in de vogelstand, waarmee de eventuele noodzaak van bescherming
kan worden aan getoond, maar ook het inzicht in oorzaken en noodzakelijkheid van gedrag
kan hiertoe bijdragen. Hoewel ik inzie dat men niet alles tegelijk kan, ben ik van mening dat
het vogelgedrag meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Ik hoop dat dit artikel hieraan zal
bijdragen.
Enige algemene informatie
De fuut is met zijn lengte (45-51 cm.) de grootste van de in Europa voorkomende fuutachtigen. Deze groep onderscheidt zich ondermeer van de verwante zeeduikers door: gelobde voeten, de hoofdtooi, de minder gedrongen bouw, ongespikkelde eieren, legselgrootte, gestreepte
jongen en gedrag (Simmons 1955). Globaal omvat het broedgebied geheel Europa beneden de
poolcirkel met uitzondering van Portugal. In Turkije (overwinteringsgebied), Italië en Noord–
Afrika komt de fuut als broedvogel plaatselijk voor.
Fuut met baars.
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De Europese populatie wordt geschat op tenminste 18000 paar (Cramp, Simmons, e.a. 1977).
De Nederlandse populatie omvat 3300 à 3800 paar (Leys en De Wilde 1971). Voor boven het
Noordzeekanaal wordt ±550 paar vermeld (Zomerdijk e.a. 1971). De Atlas van de Nederlandse broedvogels (1980) vermeldt 5000 à 7000 paar voor heel Nederland, aanzienlijk meer dan
Leys en De Wilde. Dat lijkt een redelijke schatting, gezien de door Vlug (1980) vermelde
toename van in kolonies broedende futen.
Een fuut prefereert brede wateren (oppervlakte minstens 1 hectare), met een diepte van 0,5 tot
5 meter, die tenminste plaatselijk met oevervegetatie zijn begroeid (Cramp, Simmons e.a.
1977). De breedte van de oevervegetatie varieert, maar moet voldoende dekking bieden aan
het drijvende nest. Nestelen in kolonies wordt in toenemende mate geconstateerd rond het
IJsselmeer (Vlug 1980). Er wordt dan op open water gefoerageerd.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis van 3 tot 21 cm., maar ook uit insecten, insectenlarven, amfibieën, reptielen en planten (Cramp, Simmons e.a. 1977). Dagelijks wordt ongeveer
220 gram voedsel verorberd. Het eten van veren is bij futen een bekend verschijnsel, waarvan
de functie nog niet precies bekend is.
Het ruiverloop is afhankelijk van de leef tijd. Adulte futen ruien volledig van juli tot december, waarbij ze ongeveer vier weken niet kunnen vliegen. Jonge exemplaren ruien voornamelijk van december tot april. Een deel van de Europese populatie ruit op het IJsselmeer.
Uit de schaarse ringgegevens concludeert men voorlopig dat de Scandinavische futen een
zuidwestelijke trekweg volgen, en de Oosteuropesefuten een zuidoostelijke. Tevens wordt
verondersteld dat delen van de Nederlandse populatie overwinteren in de zuidelijke Noordzee, in Zwitserland en in Zuid-Europa (Leys en De Wildede 1977). De meest zuidelijke overwinteringsgebieden liggen in Noord-Afrika en Irak.
Over leeftijden van futen is weinig bekend. De tot nu toe oudste geringde vogel had een leeftijd van bijna tien jaar (Cramp, Simmons e.a. 1977).
Het leven van de fuut speelt zich af op en in het water. Ze slapen, foerageren en bouwen hun
drijvende nest op het water. De lichaamsbouw is hierdoor sterk beïnvloed. Het lichaam is
gestroomlijnd, zodat het bij het duiken minimale weerstand ondervindt. De poten zijn ver
naar achteren geplaatst, waardoor ze onder water maximale stuwkracht verzorgen. De gelobde voeten met de flexibele hielen vergroten de wendbaarheid onder water. De plaats van de
poten maakt van de fuut op het land een hulpeloze vogel, die zich slechts moeizaam waggelend kan voortbewegen. Genoemde aanpassingen, het uitstekende gezichtsvermogen en de
scherpe snavel maken de fuut tot een efficiënte visser. De vleugels zijn klein en worden niet
gebruikt tijdens het duiken. Het verenkleed, speciaal dat van de buikzijde, is zeer dicht en
wordt intensief onderhouden in verband met het voortdurende verblijf op het water.
Routinegedrag en geluid
Hoewel het gedrag van futen zeer spectaculair kan zijn, brengen ze het grootste deel van hun
tijd op nauwelijks enerverende wijze door. Voordat de paringsceremonies en hun gevolgen
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Rusten.

aan de orde konen, worden de gedragingen beschreven die in direct verband staan met de
primaire levensbehoeften, te weten: de wijze van voortbewegen en foerageren, het onderhoud
van het verenkleed en in wat minder direct verband het geluid.
Rusten. Bij aanwezigheid van voldoende voedsel zal de fuut, als efficiënte visser, veel tijd
rustend kunnen doorbrengen. In de rusthouding ligt de nek op de rug en is de snavel tussen de
borstveren opgeborgen. Af en toe opkijkend, kunnen ze langdurig in deze houding blijven,
waarbij een van de poten als roer en peddel dient om de kop in de wind te houden en afdrijven te voorkomen. Bij voorkeur wordt de luwte van de begroeiing opgezocht, maar zodanig
dat de omgeving kan worden overzien. Soms kan men een paartje in een rietkraag verborgen
zien rusten. Ook op het nest zal een fuut bij voorkeur in deze houding vertoeven.
Zwemmen, duiken en vliegen. De zwemacties van futen variëren van dobberen tot snelzwemmen. Naarmate de zwemsnelheid toeneemt, wordt de hoek tussen de hals en het wateroppervlak kleiner. Volgens Hanzak bedraagt de zwemsnelheid aan de oppervlakte 3 tot 7 km.
per uur, maar als een fuut werkelijk haast heeft, zal hij duiken (Simmons 1955). Dit laatste
gebeurt inderdaad in haastsituaties, maar heeft mijns inziens weinig met de snelheid te maken. Andere argumenten voor dit gedrag zijn: de betere aanpassing aan het milieu onder water
dan de meeste predatoren en de verminderde eigen zichtbaarheid. Als voorbereiding tot duiken wordt veelal de lucht tussen de veren vandaan geperst, waardoor de fuut dieper in het
water zakt. Ook tijdens een ontsnapping aan een andere fuut komt dit voor, soms zo extreem
dat alleen de kop nog boven water is.
Duiken op de wijze van duikeenden en koeten, komt bij futen zelden voor. Futen persen de
lucht uit hun veren, zakken dieper in het water en drukken de snavel in het wateroppervlak,
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om met een minimum aan beroering te verdwijnen. Tijdens een snelle duik verloopt een en
ander uiteraard minder perfect. Eenmaal onder water is de fuut in zijn element met zijn specifiek aan dit milieu aangepast lichaam. De tijdsduur van de duiken is gewoonlijk korter dan 30
seconden, met een gemiddelde van 26 seconden als het foerageren betreft (Cramp, Simmons
e.a. 1977). Dit hangt uiteraard sterk samen met plaatselijke omstandigheden als diepte, begroeiing en doorzichtigheid van het water.
Door de relatief kleine vleugels komt een fuut moeizaam los van het water en beperkt hij zich
tot de noodzakelijke vluchten. Dit in tegenstelling tot de zeeduikers, die veel meer tijd vliegend doorbrengen. Desondanks zijn het goede vliegers, die met een vleugelslag-frequentie
van 360 tot 400 slagen per minuut (Hanzak, zie Simmons 1955) aanzienlijke afstanden kunnen afleggen. De meeste verplaatsingen door de lucht vinden ’s avonds of ’s nachts plaats.
Men vermoedt dat ze door het weerspiegelen van het wateroppervlak worden aangetrokken
om te landen. Het neerstrijken gebeurt onder een kleine hoek met het wateroppervlak, waarbij
de poten dit het eerst raken. De eigenlijke landing wordt op de buik en de borst uitgevoerd.
Foerageren. De fuut foerageert overdag, en wel op drie manieren: onder water, aan de oppervlakte en boven water. Hiervan levert de eerste manier het overgrote deel van het voedsel op.
Foerageren onder water gebeurt meestal tijdens een foerageertocht langs een rietkraag of door
een vaart. De fuut zwemt en duikt afwisselend, om van tijd tot tijd met een prooi boven te
komen. Kleine prooien worden ook wel onder water verorberd. De tweede wijze van foerageren kan zowel het vangen van een prooi onder het oppervlak als aan het oppervlak tot doel
hebben. In geval van dichte oppervlaktebegroeiing of een door wind gerimpeld oppervlak,
kijkt de fuut onder water terwijl hij blijft zwemmen. Pas wanneer de prooi in zicht is, duikt
hij. De aan het oppervlak gevangen prooien zijn meestal insecten en soms amfibieën. De derde wijze van foerageren betreft het vangen van insecten uit de lucht of van planten.
Lichaamschudden en vleugelflab.
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Een merkwaardige gewoonte van
futen is het eten van veren. Er worden veren van het eigen lichaam
gegeten, maar ook veren vanaf het
wateroppervlak. De functie van
deze gewoonte is nog niet precies
bekend. Men vermoedt dat de veren de maagwand beschermen
tegen scherpe uitsteeksels aan
prooien. Uit onderzoek van braakballen van met de hand grootgebrachte futen bleek dat de veren
grotendeels worden verteerd. De
braakballen bevatten voornamelijk
onverteerbare plantenresten en
chitine, geen visresten. Het is niet
duidelijk of de productie van
braakballen in de natuurlijke leefsituatie gebruikelijk is. Het is
slechts sporadisch waargenomen
(Kop 1972).
Onderhoud: poetsen en baden.
Onderhoud van het verenkleed is
van levensbelang voor elke watervogel. Het comfortgedrag van de
fuut verschilt dan ook niet van dat
Veren strijken.
van andere watervogels: strijken
(van groepen veren), knabbelen
(van afzonderlijke veren), krabben, pootstrekken, vleugelstrekken, schudden van het lichaam
of lichaamsdelen en vleugelflapperen. Soms komen bewegingen gelijktijdig voor, zoals de
merkwaardige houding die het resultaat is van vleugel- en pootstrekken. Ook zien we vaak het
gecombineerd lichaamschudden en vleugelflapperen, dat iedereen wel van eenden kent. Regelmatig wordt het gehele verenkleed bewerkt met olie uit de klier boven de staart (die tijdens
poetsen is opgericht). Het oliën wordt afgewisseld door schudbewegingen met de kop om
losse veren en dergelijke te verwijderen. Ook het gedrag tijdens baden komt overeen met dat
van andere watervogels: met duik-schepbewegingen van de kop wordt water over het lichaam
gegooid, waarbij driftig met de vleugels wordt gefladderd en met het lichaam wordt geschud.
Dit gedrag wordt afgewisseld met poetsen. Baden kan zich ook voordoen als schrikreactie, bij
voorbeeld na confrontatie met een andere fuut of na ontsnapping aan een predator. Simmons
(1955) vermoedt dat dit zogeheten ontsnappingsbaden plaatsvindt, wanneer een normale
vluchtweg (duiken) onveilig is.
Geluid. Futen zijn gedurende het grootste deel van het jaar tamelijk zwijgzaam. Toch beschikken vooral adulte exemplaren over een redelijk vocabulaire, waarvan het meest te horen
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is tijdens de voortplantinpsperiode. De geluiden zullen beschreven worden bij de gedragingen
waarbij ze worden geuit.
Territoria
De fuut verdedigt zoals vele andere dieren een territorium. De grootte ervan en de tijdsduur
van handhaving varieert sterk. Sommige futen heersen over enkele hectaren, andere over enkele vierkante meters, In grote territoria foerageren de ouders en worden de jongen groot gebracht, terwijl de kleine territoria slechts dienen om te paren en/of te broeden. Soms handhaaft een futenpaar twee gescheiden territoria tot in een ervan met broeden wordt begonnen.
De functies van een territorium voor de soort zijn onafhankelijk van de grootte steeds dezelfde: spreiding van de broedparen over een gebied en de garantie van betrekkelijke rust die
nodig is om te paren en te broeden. Dit lijkt tegenstrijdig met de relatief grote populatiedichtheid in kolonies. Waarschijnlijk broeden futen alleen in kolonies in geval van een groot voedselaanbod, gecombineerd met weinig geschikt broedterrein (Vlug 1980). De voordelen van
broeden in kolonies, onder andere overvloed aan voedsel, snellere alarmering bij nadering van
een predator, grote veiligheid in het centrum van de kolonie en het onderhouden van een klein
territorium, wegen hier kennelijk op tegen de veelvuldiger burenruzies en het aanvoeren van
voedsel en bouwmaterialen over grotere afstand.
Het tijdstip waarop de eerste territoria worden bezet is afhankelijk van het weer. Sommige
meertjes in Zuid-Engeland worden ’s winters in het geheel niet verlaten. In zachte winters is
dat in het infiltratiegebied bij Castricum ook het geval. Hier is in januari al territoriaal gedrag
waar te nemen. Dat is in Scandinavië uiteraard niet mogelijk.
Normaal worden de eerste territoria bezet zodra het water ijsvrij is. In Noord-Holland gaat het
bezetten van broedgebieden door tot in april, zoals bij twee vaste territoria in de Wormerringvaart het geval is. Over het aantal territoria in een bepaald gebied kan omstreeks eind april
iets met enige zekerheid gezegd worden.
Toen ik in 1980 de Schermerringvaart tussen West-Graftdijk en Schermerhorn regelmatig
bezocht, varieerde het aantal paren van drie op 19 februari tot maximaal twaalf op 5 mei,
waarvan uiteindelijk zeven paren een broedpoging hebben ondernomen.
Het in stand houden van een territorium gaat gepaard met regelmatig terugkerende grensconflicten. Alvorens het territoriaal gedrag van futen te beschrijven is het zinvol een indruk te
geven van de driften agressie en angst, die de basiselementen vormen voor dit gedrag.
Agressief gedrag en angst
Agressief gedrag is overwegend gericht tegen soortgenoten en heeft als voornaamste functie
de spreiding van de broedparen van een diersoort over een groot gebied. Tevens dient het als
selectiemiddel door rivaliteit, ter verdediging van de jongen, en als basisdrift (motivatie) in
vele geritualiseerde gedragingen (Lorenz 1971). Aan de drift angst wordt een tegengestelde
functie toegekend.
Een conflict tussen soortgenoten wordt meestal door middel van dreigen beslist; een gevecht
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Dreigen, Inzet: surfaanval.

komt weinig voor. Indien elk conflict op daadwerkelijk vechten zou uitlopen, zou dit het risico van verwondingen inhouden en het voortbestaan van de soort kunnen bedreigen. Het voorkomen van een gevecht door dreigen, is mogelijk doordat bedoelingen door middel van signalen worden overgebracht. Deze signalen verschillen per soort, maar hebben voor verwante
soorten bepaalde basispatronen. Veelal kan niet alleen worden duidelijk gemaakt dat een dier
bijvoorbeeld agressieve bedoelingen heeft, maar ook in welke mate. De intensiteit van agressie en angst hangt samen met de afstand tot het centrum van het territorium. De agressie
neemt evenredig af en de angst (vluchtneiging) neemt evenredig toe met die afstand (Lorenz
1971).
Er bestaat altijd een wisselwerking tussen de verschillende driften, waarvan de meest dominante uiteindelijk in actie resulteert. Zijn twee tegengestelde gedragsintenties even sterk aanwezig, dan kan dit resulteren in gedrag dat niet met de situatie in verband lijkt te staan. Men
spreekt dan van overspronggedrag.
Patronen van agressief gedrag bij de Fuut .Signalen die agressiviteit uiten,zijn meestal
afgeleid van gevechtshandelingen. De wapens waar eventueel mee gevochten zal worden,
spelen een belangrijke rol. Bij futen is het de snavel waarmee de vijand (vaak onder water)
wordt belaagd. Tijdens dreigen, maar ook bij de vrijage, spelen de richting van de snavel,
imponeren door het opzetten van veren en het maken van geluid een belangrijke rol.
Dreigen. De meest voorkomende dreighouding is de zogenaamde voorwaartse dreighouding.
Bij de intense versie is de nek horizontaal boven het wateroppervlak uitgestrekt, waarbij de
snavel op de tegenstander is gericht. De kraag is wijd gespreid, terwijl de kuif en rugveren
zijn opgericht. In extreme gevallen is zelfs het wit van de vleugels zichtbaar. De fuut kan hierTuinman, T. (1981) Over het gedrag van de Fuut (Podiceps cristatus). De Graspieper 1 (2):
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Een fuut verdrijft een meerkoet uit zijn territorium.

bij luid en regelmatig roepen. Meestal is het geluid een nasaal “wraah, wraah”, dat ver draagt.
Op kortere afstand gaat dit over in “wroah” of “gorr”, een wat grauwend geluid. Ook is op
kleine afstand “gang, gang” te horen, wat duidt op defensief dreigen. Bij minder intensief
dreigen wordt het vertoon minder indrukwekkend: de rugveren zijn niet opgezet, de nek minder gestrekt en de kop wordt deels van de tegenstander afgewend.
Een andere, intensieve vorm van dreigen is de schijnaanval. De dreigende fuut verdwijnt onder water en dreigt de ander te torpederen, maar komt op ongeveer dezelfde plaats weer boven. Deze vorm van dreigen kan gemakkelijk overgaan in een werkelijke aanval onder water.
Aanvallen van soortgenoten. Het aanvallen van andere futen kan ontstaan vanuit een dreigsituatie, maar vaker wordt de aangevallen fuut, die tijdens een foerageertocht een territorium
binnen zwemt, door de eigenaar(s) van dat territorium verrast. Het verloop van de aanval
hangt af van de mate van grensoverschrijding en van het moment waarop de territoriumbezitters de indringer zien. Is het territorium ver binnengedrongen, dan zullen de eigenaars furieus
reageren met een directe aanval. Is de grensoverschrijding gering, dan krijgt de indringer tijd
om te vluchten en is van aanvallen nauwelijks sprake.
De gebruikelijke manier van aanvallen is torpederen: de aanvaller duikt en probeert de indringer onder water met zijn snavel te raken. Een intensievere vorm van aanvallen is het op de
indringer af vliegen, waarbij het onderlichaam in het water blijft. Ik noem dit de surfaanval.
Deze wijze van aanvallen is op te vatten als de overtreffende trap van voorwaarts dreigen. Het
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Vechten.

komt voor als de territoriumgrens ver is overschreden, maar ook als schijnaanval. Dan worden
slechts enkele meters surfend afgelegd om het imponeren kracht bij te zetten. Driemaal heb ik
waargenomen dat een fuut een vliegende aanval uitvoerde. De fuut komt dan los van het water (hoogte ongeveer 1,5 meter) om op de indringer neer te duiken.
Aanvallen van andere vogelsoorten. Over het algemeen gedraagt de fuut zich vrij tolerant
tegenover andere soorten. Meerkoeten nestelen regelmatig op enkele meters van een futennest. Het komt echter voor dat een futenpaar geen andere vogel in haar territorium duldt. De
territoriumdrang is dan zo sterk dat Meerkoeten, Wilde Eenden, Kuifeenden en zelfs Knobbelzwanen (mededeling Zomerdijk) worden aangevallen. In dergelijke gevallen betreft het
steeds torpedo- of hoogstens surfaanvallen, die volgens mijn waarnemingen zonder geluid
worden uitgevoerd. Waarschijnlijk vindt het aanvallen van niet-voedselconcurrenten slechts
plaats gedurende een korte periode van sterke territoriumdrang en in de directe omgeving van
een parings– of nestplateau.
Vechten. Een gevecht tussen futen gaat meestal om een territorium. De futen zwemmen in
voorwaartse dreighouding op elkaar af, gaan over in de surfaanval en botsen tegen elkaar. Met
de borsten tegen elkaar proberen de rivalen elkaar onder water te duwen, waarbij de snavel
wordt gebruikt om de tegenstander vast te houden. De vleugels worden niet als slagwapen
gebruikt, maar wel om het evenwicht te bewaren. Veelal echter duiken de op elkaar aanstormende futen voordat ze botsen en vindt het gevecht onder water plaats.
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Angstig gedrag
Vluchten. Een aangevallen fuut zal in de regel onder water vluchten. Dit komt duidelijk tot
uiting in het uiterlijk en gedrag van een angstige fuut, dat “klaar om te duiken” aangeeft. Alle
veren zijn tegen het lichaam gedrukt, wat het dier een bizar, mager uiterlijk geeft. Dit gedrag
wordt sterker vertoond naarmate de aanvaller dichterbij is. Hij duikt of zwemt van de aanvaller weg, waarbij hij deze goed in het oog houdt. Duikt de aanvaller, dan duikt ook de vluchteling, of hij kijkt onder water.
Insluipen. Een fuut die “bewust” een vreemd territorium binnen zwemt is bedacht op een
aanval. Ook dan zijn alle veren plat gedrukt. Simmons (1954) noemt dit uiterlijk dan
ook ”diefachtig”. Soms worden partners (bijvoorbeeld na een gevecht) van elkaar gescheiden
en moet een vijandig territorium worden gepasseerd om weer bijeen te komen. De passant
zwemt dan voorzichtig in de “diefhouding” langs de rietkraag. De fuut is klaar om te vluchten
en doet zijn uiterste best om geen agressieve indruk te wekken. In zo’n geval wordt het dier
meestal niet aangevallen (wel bedreigd) en kan zonder schade passeren.
Andere vormen van defensief gedrag. Wanneer een fuut niet kan of wil vluchten (of aanvallen), kunnen we de merkwaardig aandoende houding waarnemen die Huxley (zie Simmons
1954) de kathouding noemde. Hierbij worden de vleugels vrijwel loodrecht op het lichaam
gespreid. De kop met ingetrokken nek wordt laag boven het water gehouden en alle veren
worden opgezet. Deze houding, die beslist een van de mooiste en indrukwekkendste futenhoudingen is, komt ook in een van de paringsceremonies voor. Het is een defensieve imponeerhouding die aangeeft dat de fuut in eerste instantie niet zal aanvallen of vluchten. Ook op
het nest, als de fuut zijn eieren niet wil verlaten, komt de kathouding in minder intensieve
vorm voor.
Links: diefhouding. Rechts: vluchten.
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Het eerder genoemde ontsnappingsbaden moet mijns inziens als een extreme vorm van overspronggedrag worden beschouwd. De fuut moet zijn emoties kwijt en gaat baden. In soortgelijke, maar minder extreme gevallen wordt er gepoetst.
Ik deed enkele waarnemingen van een snel wegduikende fuut, die daarbij water trapte naar
het bedreigende object. Het betrof Kokmeeuwen en een Torenvalk waarvoor gevlucht werd.
Het water werd verticaal opgespat naar de vliegende vogel tot een hoogte van ongeveer 1,5
meter.
Een territoriumstrijd
Op 24 februari 1980 volg ik paar A. 10.00 uur. Na een periode van rusten en poetsen, zwemmen de futen in zuidelijke richting. Foerageren: zwemmen en duiken, af en toe een vis vangend. 10.17 uur. Voorwaarts dreigen van het mannetje; even later zet hij ook de rugveren op.
Het wijfje doet mee: een ontmoeting met het pas aangekomen paar B leidt tot een gevecht.
Vechten boven water, alle futen duiken. Paar B drijft paar A terug, deze vluchten, voornamelijk onder water. Geen geluid. Mannetje B volgt paar A in de richting van hun territorium.
10.26 uur. Paar A zwemt en duikt nog steeds in noordelijke richting. Mannetje B volgt. 10.27.
Mannetje A keert om: dreigroep “gorr”, wijfje A steunt hem, “koh, koh” roepend. Mannetje B
gaat terug. Alle futen duiken. Bovenkomend intensief voorwaarts dreigen door paar A met
koh-koh-geroep. Surfaanval door mannetjes A, mannetje B duikt weg, gevolgd door kopschudden met koh-koh-geroep. Mannetje B keert om en dreigt voorwaarts, minder intensief.
Terwijl paar A roepend (koh, koh) terugzwemt, gaat mannetje B driftig poetsen, en roept zijn
wijfje: wroaah. Paar A gaat over tot poetsen, terwijl manntje B blijft roepen en poetsen. Wijfje B heb ik niet meer gezien. 10.30 uur, einde waarneming.
Paarvorming en vrijage
Geritualiseerd en ceremonieel gedrag. Dit deel omvat de paarvorming, nestbouw en broedzorg, waarbij geritualiseerd gedrag en enige ceremonies ter sprake zullen komen. Het lijkt mij
zinvol deze begrippen toe te lichten. Onder geritualiseerd gedrag versta ik gedrag met een
symbolische betekenis, dat is afgeleid van praktische handelingen (zie “herleiden van de gedragscomponenten”). Dit gedrag heeft dus een andere betekenis dan de handeling zelf zou
doen vermoeden. Onder een ceremonie versta ik een afgeronde serie van geritualiseerde handelingen tussen partners met een bepaald doel. Binnen mijn opvatting vallen meer gedragingen van de fuut onder ceremonieel gedrag dan in de literatuur als zodanig wordt beschreven
(zie “bouwgedrag”). Eerst zullen de volledige ceremonies worden beschreven, zoals deze in
de literatuur zijn vermeld. Dit betekent niet dat een waarnemer de ceremonies altijd volledig
zal zien. Vaak wordt een ceremonie vroegtijdig beëindigd of deels eenzijdig uitgevoerd.
Paarvorming. Futen overwinteren veelal in groepen op open water, waar meestal het begin
van de paarvorming plaatsvindt. In het vroege voorjaar worden de futen agressiever tegenover
elkaar en beginnen met adverteren. Een adverterende fuut zwemt langzaam met de nek schuin
voorwaarts gestrekt. De gespreide kraag en kuif duiden op een opgewonden stemming. In
deze typerende houding geeft de fuut (meestal het vrouwtje) met luid “wraah-wraah”-geroep
aan dat zij tot paarvorming bereid is. Wanneer het adverteren succes heeft en de twee futen
elkaar naderen, doet zich een probleem voor dat menig vogelaar bekend is: de seksen zijn op
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Uitventende fuut.

afstand nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Op korte afstand zijn er de volgende verschillen: de mannetjes zijn meestal groter, hebben een iets forsere hoofdtooi en een zwaardere
snavel, die een wat stompere hoek met het voorhoofd maakt. Voor de paarvorming is het
noodzakelijk dat de agressie, die ook ten aanzien van de toekomstige partner bestaat, wordt
afgeremd. De nadering gebeurt dan ook zeer omzichtig en wordt door geritualiseerd gedrag in
banen geleid.
De ontdekkingsceremonie. Als de toekomstige partners elkaar naderen, zal één van beiden,
gewoonlijk het vrouwtje, duiken en onder water naar de ander zwemmen. Om duidelijk te
maken dat het duiken niet aanvallend bedoeld is, wordt zo ondiep gedoken dat ze voor het
mannetje zichtbaar blijft. Bovendien is de zwemsnelheid laag, wat vaak aan het rimpelen van
het wateroppervlak te zien is. Het mannetje neemt daarop de kathouding aan. Het vrouwtje
zwemt langs het mannetje, dat in de kathouding meedraait, en komt boven met de rug naar
haar drijvende partner gekeerd. Zij verrijst rechtop uit het water, zodat alleen het achterlijf
zich nog in het water bevindt. In deze houding, de “spook-pinguinhouding” genaamd, draait
zij zich om naar de partner in kathouding. De posities van beide futen worden enige seconden
gehandhaafd, waarna de “staande” fuut terugzakt en de ander de vleugels vouwt. De ceremonie kan ook beginnen met het aannemen van de kathouding door een van de partners. Vaak
betreft dit het overgaan van de zogenoemde vertoonceremonie in de ontdekkingsceremonie.
Simmons (1955) vermeldt dat de ontdekkingsceremonie relatief vaak voorkomt, speciaal
wanneer de partners langdurig gescheiden zijn geweest. De ontdekkingsceremonies die ik heb
waargenomen werden steeds vooraf gegaan door vertoonceremonies.
De vertoonceremonie. Bij deze ceremonie surft of vliegt een van de partners enige meters bij
de ander vandaan en neemt de kathouding aan. In deze houding draait hij zich om naar de
ander, die daarop licht dreigend naar hem toezwemt. Evenals de ontdekkingsceremonie wordt
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Ontdekkingsceremonie.

de vertoonceremonie meestal gevolgd door kopschudden. Bij mijn waarnemingen van beide
ceremonies werd geen geluid gemaakt.
De kopschudceremonie. Het kopschudden is het meest voorkomende en bekendste gedrag
van de fuut. Het kan tijdens het gehele seizoen waargenomen worden. Kopschudden kan
spontaan ontstaan, doordat een van de partners ermee begint en hetzelfde gedrag bij de ander
opwekt. Vaak echter is het een reactie op een gebeuren buiten het betreffende futenpaar. Voorbeelden hiervan zijn: kopschudden na het verjagen van een indringer of als reactie op het
waarnemen van een andere fuut. Ceremonieel kopschudden begint veelal met wederzijds
naderen, waarbij de kragen zijn gespreid. Soms wordt daarbij voorwaarts gedreigd. Tijdens
het afleggen van de laatste meters laten beide futen het karakteristieke “kekh”geroep horen.
Dicht bijeen gekomen worden de nekken gestrekt en begint het kopschudden. De snavels
worden afwisselend van links naar rechts bewogen, waarbij ze aanvankelijk schuin neerwaarts, maar later ook naar boven worden gericht. Deze bewegingen gaan samen met
zwaaiende bewegingen van de hals. Bij intensief kopschudden is de borst iets uit het water
opgelicht en de staart opgericht. Het kopschudden kan worden afgewisseld met “gewoontepoetsen”. Hierbij zwaait de fuut zijn hals naar achteren en strijkt met de snavel door de vleugel. Direct daarna wordt de nek weer gestrekt en de kop geschud. Het is geen echt poetsgedrag, dat gericht is op onderhoud, maar wekt eerder de indruk de niet agressieve bedoelingen
(afwenden van de snavel) te benadrukken. Het kopschudden en gewoontepoetsen kunnen in
tempo en synchronisatie enorm verschillen. Een fuut kan met kopschudden beginnen en zijn
partner stimuleren, waarop de ceremonie volledig kan volgen. Reageert de partner niet, dan
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zal het initiatief snel afzwakken. Een zeer zwakke vorm van kopschudden zag ik bij een paartje in rusthouding. Beide partners schudden af en toe de kop zonder de nek te strekken. Synchroon kopschudden kan in tempo sterk verschillen. Van een heftige serie kopwendingen die
afwisselend door de partners wordt uitgevoerd met een gelijke tijdsduur van actie- en rustperiode, tot het rustig synchroon kopwenden in laag tempo, al dan niet afgewisseld met gewoontepoetsen. De kopschudceremonie kan op vele manieren eindigen. Vaak gaat het gewoontepoetsen over in gewoon poetsen. De futen kunnen gaan foerageren of samen langs het riet
zwemmen op weg naar een paringsplatform of een mogelijke bouwplaats.
De pinguindansceremonie. Deze spectaculaire ceremonie wordt ook “weedceremonie”
(Cramp, Simmons e.a.) genoemd. Volgens Simmons (1955) is het de minst frequente ceremonie, hoewel ik de pinguindans veelvuldiger waarnam dan de ontdekkingsceremonie of de
vertoonceremonie. Wellicht heb ik geluk gehad. De pinguindans wordt altijd voorafgegaan
door zeer intens kopschudden. Tijdens dit kopschudden draaien de futen zich opeens om en
zwemmen van elkaar. Dit gebeurt in een onmiskenbare houding: de nek rechtop, de kraag
gespreid. Op langzame, statige wijze wordt afstand genomen en vrijwel gelijktijdig gedoken.
Enige tijd later komen de futen weer boven met de snavels vol plantenmateriaal en zwemmen
op elkaar toe. Hierbij is de hals voorwaarts gestrekt, maar iets ingehouden. De kragen zijn
minder gespreid dan bij voorwaarts dreigen. Wanneer de futen elkaar zien (ze hoeven niet
noodzakelijk tegelijkertijd boven te komen), maken ze snelheid en zwemmen door tot ze tegen elkaar botsen, waarbij de borsten worden opgericht uit het water. Rechtop, met de borsten
tegen elkaar balancerend, wordt fel kopgeschud tot één van de futen het plantenmateriaal laat
vallen. Dit betekent het einde van de ceremonie. De futen zakken terug naar hun drijvende
positie en kopschudden volgt.
De waarschijnlijke betekenis van de ceremonies
Interpreteren van gedrag. Toekennen van betekenis aan gedrag staat gelijk aan lopen op
glad ijs. Het onontkoombare categoriseren van gedragsaspecten door gebruik van woorden als
agressie, angst, seksualiteit, kan licht leiden tot beperkte of zelfs onjuiste interpretatie. Wat
hier volgt is een beknopte weergave van de motivering die waarnemers (met name Simmons)
vermoeden achter de beschreven ceremonies. Veel interpretaties van gedrag vinden plaats
vanuit Tinbergens theorie dat ritueel gedrag is afgeleid van praktisch gedrag. Deze gedachtengang, die door veel waarnemingen is bevestigd, wordt door Simmons (1955) gehanteerd bij
zijn analyse van de vermoedelijke functies van de gedragscomponenten, waaruit de ceremonies zijn opgebouwd. Dit zijn: kopschudden, gewoontepoetsen, materiaal opduiken, de pinguinhouding en de kathouding. Het begrijpen van deze componenten leidt tot beter inzicht in
de betekenis van de ceremonies in hun geheel. Hierbij past de waarschuwing gedrag niet alleen op te vatten als de som van handelingen. Gedrag kan het resultaat zijn van verschillende
motieven tegelijkertijd, waarvan er één domineert (de andere motieven kunnen gemakkelijk
aan de aandacht ontsnappen).
Herleiden van gedragscomponenten. Dat gewoontepoetsen is af geleid van het normale
comfortgedrag leidt geen twijfel. Dat dit met kopschudden ook het geval lijkt, verdient enige
toelichting. In de eerste plaats komen gewoontepoetsen en kopschudden altijd samen voor. In
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de tweede plaats bestaat kopschudden uit twee bewegingen: het zwaaien van de hals en het
schudden, waarvan het eerste alleen bij het routinegedrag poetsen voorkomt. Bovendien komt
ook het schudden als comfortgedrag voor, namelijk om water van de kop en snavel te verwijderen. Ook de staart, die tijdens intensief kopschudden is opgericht, wordt tijdens poetsen
opgericht om de olieklier te bereiken. De rechtop staande nek lijkt op de vechthouding, gecombineerd met een sterke neiging tot vluchten.
Het opduiken van plantenmateriaal tijdens ceremonies is stellig afgeleid van de oorspronkelijke funcie. De piguinhouding komt als praktisch gedrag voor tijdens het borst-aan-borst-gevecht en lijkt daarvan afgeleid. De kathouding lijkt te zijn afgeleid van de neiging tot vliegen,
evenals de voorwaartse dreighouding. Simmons (1955) vermoedt dat de voorwaartse dreiging
het er op af vliegen symboliseert en de kathouding het er van weg vliegen.
Interpretatie van de ceremonies. Bovenstaande analyse van gedragscomponenten verleidt
tot de volgende interpretaties (zie Simmons 1955).
De ontdekkingsceremonie is waarschijnlijk een geritualiseerde aanval, die door de duikende
fuut wordt uitgevoerd. De fuut in kathouding stelt zich hierbij passief-defensief op. De vertoonceremonie wordt ook in deze zin opgevat. De geritualiseerde vlucht wordt gevolgd door
de kathouding, waardoor toenadering van de andere fuut mogelijk wordt.
Het in intensiteit en tempo zeer uiteenlopende kopschudden laat zich moeilijker interpreteren.
Het bevat, naast seksuele, zeker agressieve en angstige componenten, die alle in intensiteit
kunnen verschillen. Het lijkt erop dat de agressieve stemming tegenover de partner wordt
geremd met behulp van het geruststellende poetsritueel. Ik heb overigens eens gezien dat futen elkaar pikten tijdens kopschudden. Dit gebeurde direct na een dreigpartij, die net niet op
een gevecht uitliep.
De piguindans is waarschijnlijk een geritualiseerd gevecht dat is vermengd met de intentie tot
bouwen.
De vermoedelijke functies van de ceremonies. Tot nu toe heb ik de drang tot voortplanting
(de seksuele motivatie) nauwelijks genoemd. Veel beschrijvingen zouden daardoor onnodig
gecompliceerd worden. Er moet verondersteld worden dat seksuele motivatie evenzeer een
component kan zijn van een gedrag, als de driften agressie en angst. Nu de ceremonies als
geheel geïnterpreteerd moeten worden, is een belangrijke vraag wat de drijfveer is van de
toenadering tussen de partners. Dit is ongetwijfeld de drang tot voortplanting die noodzakelijk
is voor de instandhouding van de soort. Gegeven de agressieve aard van de fuut en de noodzaak tot copuleren is het waarschijnlijk dat de ceremonies enerzijds een geruststellende of
gewenningsfunctie en anderzijds een seksuele stimuleringsfunctie hebben. Het is echter vooral de synchroniserende (= op elkaar afstemmen) functie van de rituelen die nestbouw en copulatie mogelijk maakt. Om welke redenen er vier verschillende ceremonies zijn geëvolueerd
is een open vraag. De ceremonies zelf suggereren verschillende fasen van toenadering en
paarbinding, waarin verschillende motieven van gedrag verschillende prioriteiten kennen.
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procedure, die de niet agressieve bedoelingen wederzijds moet accentueren. De ontdekkingsceremonie gaat op een iets vertrouwelijker voet, omdat er wordt gedoken en de duikende fuut
weerloos, dicht langs de ander zwemt. Beide ceremonies lijken gericht op gewenning.
De pinguindansceremonie getuigt van een grote mate van vertrouwelijkheid (elkaar de rug toe
keren) en synchronisatie. Er vindt lichamelijk contact plaats en de gezamenlijke intentie tot
bouwen wordt gesymboliseerd. Het kopschudden heeft mijns inziens meerdere functies, die
naar prioriteit kunnen dingen, te weten: synchronisatie, bevestiging van de paarband, daarmee
samenhangend gewenning of geruststelling en seksuele stimulering.
Bouwgedrag
Selectie van de nestplaats. Wanneer de paarbinding en de drang tot voortplanting voldoende
sterk zijn ontwikkeld, zal een van de futen het initiatief nemen tot het zoeken van een geschikte plaats voor het nest. De nestplaats moet vooral voldoende bescherming bieden tegen
predatoren. Het nest moet door vegetatie aan het zicht zijn onttrokken, en vanaf de landzijde
niet, of moeilijk bereikbaar zijn. Voldoende dekking, maar ook het waterpeil, de weersomstandigheden en het voedselaanbod bepalen het tijdstip waarop met bouwen wordt begonnen
(Simmons 1974). De initiatiefnemer (of -ster) zwemt samen met of gevolgd door de partner
langs de oevervegetatie en neemt voor de gekozen plaats de invitatiehouding aan. Dit is de
houding die een fuut aanneemt op het paringsplatform, om de partner tot copuleren uit te
nodigen (zie platformgedrag). De hals wordt recht vooruit, laag boven het water gestrekt in de
richting van de plaats van voorkeur. De partner zwemt heen en weer in de nabijheid van de
Aanwijzen van de nestplaats.
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Bouwceremonie.

aanwijzende fuut. Het aanwijzen van de bouwplaats, zoals ik dit gedrag noem, kan gepaard
gaan met “kè-kè geroep door één of beide futen. Wellicht hangt dit samen met de intensiteit
van de bouwdrang en de mate waarin de partners het eens zijn over de keuze. De uiteindelijke
plaats van het nest vereist goedkeuring van beide partners. Men vermoedt dat oudere, ervaren
futenparen eerder een goede nestplaats vinden, en efficiënter bouwen, dan jonge paren (Fjeldsø 1975).
Materiaal aanbieden of de bouwceremonie. Regelmatig heb ik waargenomen dat het hierboven beschreven gedrag werd gevolgd door het opduiken van nestmateriaal. Dit gaat vaak
uit van de fuut die niet aanwijst. Met het materiaal wordt naar de partner gezwommen, waarna kopschudden volgt. Tijdens dit kopschudden laat de fuut het materiaal vallen, waarop de
partner het oppakt en het kopschudden wordt voortgezet tot de nieuwe drager van het materiaal het op zijn beurt laat vallen. Mijn argumenten om dit gedrag (inclusief het aanwijzen) een
ceremonie te noemen zijn de volgende: in de eerste plaats betreft het geritualiseerd gedrag,
namelijk de invitatiehouding, met als oorsprong het copulatiegedrag, het kopschudden en het
symbolisch hanteren van bouwmateriaal. In de tweede plaats is het een afgeronde serie van
geritualiseerde handelingen. Er is een duidelijk begin en een einde. In de derde plaats heb ik
het geheel in een broedseizoen 15 maal waargenomen. Ook is het meerdere malen door anderen gezien, maar nog nooit als ceremonie opgevat.
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De bouwceremonie interpreteer ik als een geritualiseerde uitnodiging tot bouwen. Het kopschudden is vermengd met een sterke bouwintentie, en de agressiviteit is gering. Ik denk dat
de functie van de ceremonie tweeledig is, te weten wederzijds stimuleren of bevestigen van
de bouwintentie, alsmede de synchronisatie van de bouwintentie bij de partners.
Bouwen. Futen zijn snelle, efficiënte bouwers, die aan hun platform weinig constructie-eisen
stellen. Het bouwmateriaal bestaat uit een grote verscheidenheid van plantensoorten (onder
andere riet), maar ook uit bagger, verrotte planten, plastic, hout, enzovoorts. Vermoed wordt
dat sommige futenparen voorkeur hebben voor bepaalde bouwmaterialen. Het bouwsel bestaat uit een hoop materiaal, waar met behulp van enige takken verband in is gebracht. Het
merendeel van het bouwmateriaal wordt opgedoken en zwemmend naar de bouwplaats gebracht waar de lading op de hoop wordt gedeponeerd. Af en toe worden takken of ander grof
materiaal aangesleept, die met enige zorg worden geplaatst om de hoop stevigheid te geven.
Het merendeel van het platform bevindt zich onder water. Wanneer het platform boven water
komt, wordt het bouwsel gemodelleerd. De fuut schuift zijn lading materiaal met de snavel
naar de gewenste plaats. In dit stadium wordt het platform regelmatig door een van de futen
beklommen, om het materiaal te schikken en het draagvermogen te testen. Het bouwtempo
hangt samen met de bouwdrift. In 1-2 dagen kan het platform klaar zijn; gewoonlijk duurt de
bouw 6-8 dagen (Cramp, Simmons e,a. 1977). De futen blijven materiaal aanvoeren tot de
eieren zijn uitgekomen.
Nestplatform of paringsplatform? Veel futenparen bouwen verscheidene platforms, waarvan
er één als nest wordt gebruikt. Ter onderscheiding van dit nestplatform, waarop overigens ook
gepaard wordt, heeft Simmons de overige platforms paringsplatforms genoemd. Hij vermoedt
dat dergelijke platforms worden gebouwd om uiting te kunnen geven aan de seksuele impulsen, ter versteviging van de paarband. Het nestplatform wordt gebouwd als het vrouwtje klaar
is om eieren te leggen (Simmons 1955 en 1974).
Platformgedrag
Zodra het platform voldoende draagkracht heeft, wordt door de meest gemotiveerde fuut begonnen met uitnodigen tot de copulatie. In eerste instantie vindt dit plaats tijdens de bouw, of
na een uitnodiging in het water. Ook wordt uitnodigen vaak vooraf gegaan door een kopschudceremonie. Er zijn twee vormen van uitnodigingsgedrag, die ik de invitatiehouding en
de bestijghouding noem. De houdingen kunnen zowel door het mannetje als door het vrouwtje worden vertoond.
De invitatiehouding. Bij deze houding ligt de fuut met de nek gestrekt en de kraag platgedrukt op het platform. In extreme gevallen rusten snavel en hals zelfs op het water. Soms worden tijdens deze houding de rugveren opgezet en even later weer platgedrukt. Deze houding
gaat gepaard met een enigszins loeiend geluid, dat lijkt op een twee tot drie maal herhaalde,
langgerekte “eu”-klank, die achter in de keel wordt geproduceerd.
De invitatiehouding is ongetwijfeld een geritualiseerde vorm van de inactieve copulatiehouding. De functie ervan is volgens Simmons (1955) seksuele stimulering van de partner, zowel
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Bestijghouding.
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visueel als auditief. Het opzetten van de rugveren wijst mijns inziens op verhoogde intensiteit
van het vertoon.
De bestijghouding. Deze naam heb ik gekozen, omdat de houding lijkt op die van de bestijgende fuut tijdens de copulatie. De fuut staat op het platform met het lichaam voorover gebogen. De kop is naar het platform gericht, terwijl de kraag is gespreid. In deze boogpositie
wordt enige malen snel met de vleugels getrild, waardoor soms het wit op de binnenvleugel te
zien is. Simmons (1955) herleidt de bestijghouding tot twee oorspronkelijke componenten,
namelijk de bestijghouding tijdens het copuleren, en de houding bij het verleggen van de eieren, Fjeldsø herleidt het volledig tot de houding die een fuut aanneemt voordat hij zich op de
eieren neerzet. Het trillen van de veren is afgeleid van het afschudden van het water in deze
omstandigheid (Fjeldsø 1975). De functie van de bestijghouding is het lokken van de partner
naar het platform. Nadert deze, dan wordt de invitatiehouding aangenomen.
Het gedrag van de partner. De reactie van de uitgenodigde fuut kan variëren van onverschilligheid tot het daadwerkelijke bestijgen. Als de fuut onvoldoende seksueel gemotiveerd is, zal
hij of zij zich veelal poetsend in de nabijheid van het platform ophouden, of doorgaan met
bouwen. Ook een gemotiveerde fuut kan langdurig aarzelen. Hij of zij is bang en zwemt dan
met plat gedrukte kraag en uitstaande kuif achter het platform heen en weer. De uitnodigende
fuut herhaalt de uitnodigingshoudingen dan. Wanneer de bestijging te lang uitblijft wordt het
platform verlaten.
De copulatie. Bij voldoende seksuele motivatie zal de bestijging volgen. De fuut zwemt tot
recht achter de partner en zal na enige aarzeling op de uitnodigende fuut springen. De bestijging wordt voorafgegaan door het loeiende geroep. Het is mij niet altijd duidelijk van welke
fuut dit geluid dan afkomstig is. Tijdens de sprong en gedurende de copulatie zijn de kraag en
de kuif extreem gespreid. De lichaamshouding is ongeveer gelijk aan de bestijghouding, maar
de kop is iets teruggetrokken.
Tijdens de copulatie laat de bestijgende fuut een ratelende roep horen. De copulatie duurt
kort, zelden langer dan vijf seconden. Dan loopt de bestijgende fuut over de partner heen en
beland vrijwel verticaal met een plons in het water. Hij of zij drijft in deze houding uit, neemt
de normale zwempositie in en draait zich om naar de partner. Nadat de partner is afgestegen
zet de fuut op het platform zich recht en schudt de veren. Kopschudden volgt, terwijl een van
de futen nog op het platform vertoeft. Hierbij zijn de kragen niet of slechts gedeeltelijk gespreid, de kuif van de afgestegen fuut blijft opgericht. Na het kopschudden wordt het platform
verlaten.
In deze beschrijving zijn twee aspecten onvoldoende belicht, namelijk het belang van de seksuele stimulans en de houding van de bestijgende fuut na de copulatie. Om te kunnen copuleren moet de bestijgende fuut zijn element, het water, verlaten. Daarvoor is hij of zij bang. Pas
als de uitnodigingshoudingen de seksuele motivatie zo heeft vergroot, dat deze angst wordt
overwonnen, kan de bestijging plaats vinden. De houding na het afstijgen vertoont grote gelijkenis met die van ontsnappingsbaden. Simmons (1955) wijst hierop en het aanhouden van
deze houding duurt inderdaad onnodig lang. Dit bevestigt de grote angst die door de seksuele
motivatie van de bestijgende fuut overwonnen moet worden.
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Broeden
Het leggen van de eieren. Enige dagen voordat het eerste ei wordt gelegd, brengt het vrouwtje enige tijd op het platform door. Het leggen begint met achterwaartse trapbewegingen,
waardoor de fuut zichzelf naar de rand van het nest duwt. Tijdens deze beweging is het ei
soms al zichtbaar. Wanneer de cloaca boven de nestholte is, begint ze met ritmische bewegingen te persen. Na ongeveer een halve minuut is het ei gelegd en richt ze zich op. Ze blijft enige tijd op de rand van het platform staan, waarbij ze gedurende een à twee minuten met half
gespreide vleugels slaat. Dan verlaat ze het platform. Ze kan naar het mannetje zwemmen om
hem naar het nest te leiden, of het nest weer beklimmen om het broeden te
hervatten (Wiechmann 1974).
De eieren. Met tussentijden van ongeveer twee dagen worden 3 tot 4 langwerpige, ovale eieren gelegd. In Nederland is de gemiddelde legselgrootte 3,5. Dit gemiddelde verschilt van
plaats tot plaats (Leys en de Wilde 1971). In de kolonies zijn de legsels gemiddeld kleiner:
±2,9 (Vlug 1979). De eieren zijn aanvankelijk wit met groene of blauwe tint. Na twee à drie
dagen zijn ze vuil bruin gekleurd door absorptie van vocht uit het nestmateriaal (Harrison
1977).
Broedgedrag. Er wordt continue gebroed afwisselend door beide partners. Het broeden kan
beginnen nadat het eerste ei is gelegd, maar ook pas na het laatste ei. Elk ei vereist een broedBroeden.
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tijd van 27 tot 29 dagen. Door de periodes tussen het leggen komen de eieren niet gelijktijdig
uit (Simmons 1974). De broedende fuut brengt het grootste deel van de dag rustend door. De
rusthouding wordt afgewisseld met comfortgedrag, schikken van nestmateriaal of het verleggen van de eieren. Tijdens het verleggen staat de fuut rechtop en rolt de eieren met de snavel
in de gewenste positie.
De niet broedende fuut besteedt zijn of haar tijd voornamelijk aan rusten, vissen en comfortgedrag. Het rusten gebeurt op een plaats in het territorium waar de omgeving kan worden
overzien. De “uitkijkende” fuut bezoekt het nest enige malen per uur, waarbij vaak nestmateriaal wordt meegebracht, vooral als de broedneiging sterk is. Later brengt deze fuut vis mee
om de jongen te voeren. De broedende fuut wordt niet gevoerd. Naarmate de broeddrang bij
de vrije fuut toeneemt, zal deze het nest meer bezoeken. Het nu telkens meegebrachte materiaal wordt na het neerleggen geschikt. Het aandringen kan gepaard gaan met kopschudden. De
broedende fuut zal het nest na enige tijd verlaten, waarna de ander het nest beklimt. De aflossende fuut schudt het water van de veren en zet zich voorzichtig neer op de eieren. Bij verstoring zal de broedende fuut het legsel afdekken, als dit mogelijk is. Dit gebeurt bij onvolledige
legsels niet altijd. Het bedekkende materiaal moet het legsel aan het gezicht van rovers onttrekken. Het vermeende warmhouden van de eieren door het rottingsproces is onjuist. Hanzak
(zie Simmons 1955) heeft de temperatuur van nesten gemeten. Deze was steeds lager dan de
temperatuur van de eieren. Wel kan de warmte-uitstraling naar boven door het afdekken iets
worden verminderd. Het lijkt mij echter onwaarschijnlijk dat dit het doel van het toedekken
is.
Als een legsel verloren gaat, dan wordt na verloop van tijd een vervangend legsel geproduceerd. Ook na het grootbrengen van het eerste legsel wordt, afhankelijk van de omstandigheden, een tweede legsel geproduceerd. Dit is bij 11% van de paren het geval (Cramp, Simmons
e.a. 1977).
Grootbrengen van de jongen
Gezien mijn betrekkelijk geringe aantal waarnemingsuren bij futen met jongen, is het volgende grotendeels aan de publicaties van Simmons (1955, 1968, 1974) ontleend.
De bewaakperiode. In vergelijking met andere soorten heeft een futenpul weinig tijd nodig
om uit het ei te komen. De korte tijdsduur (ongeveer een uur) verkleint de kans op verdrinking of te grote afkoeling (Fjeldsø 1974). Zodra het eerste jong droog is, klimt het op de rug
van de broedende fuut. Daar blijft het gedurende 2 tot 3 weken, tot het is opgewassen tegen
het voortdurende verblijf op het water. Het afwisselende broeden gaat door tot het laatste levensvatbare ei is uitgekomen. De ouders worden daartoe gedwongen door het piepen van het
jong in het ei. In deze periode worden de jongen door de niet broedende fuut gevoerd. Het
voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vis, aangevuld met insecten en veren. De ouders leren
dat de pullen alleen kleine prooien kunnen verwerken. Ik zag eens een fuut die probeerde een
vis van ±12 centimeter te voeren aan een pul van ongeveer twee dagen oud.
Na het uitkomen van het laatste ei wordt het nest verlaten. Gedurende de bewaakperiode blijft
de fuut met de jongen in de directe nabijheid van de oevervegetatie in verband met de kwetsTuinman, T. (1981) Over het gedrag van de Fuut (Podiceps cristatus). De Graspieper 1 (2):
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baarheid van de pullen. De functies van bewaker en jager worden afgewisseld. Gedurende
deze eerste weken is er al een hiërarchie bij de jongen te zien: de oudste en dus grootste jongen domineren de kleinere.
Opdeling van het broedsel. Aanvankelijk zullen de pullen de rug van de dragende fuut alleen
verlaten als de jagende fuut voedsel brengt. Naarmate de jongen groeien, worden ze minder
op de rug geduld en brengen ze meer tijd zwemmend door in de nabijheid van de beschermende fuut. De dragende fuut dwingt ze hiertoe door ze van het lichaam te schudden.
Na 4 tot 6 weken splitst de familie zich in twee groepen. Elke ouder verzorgt één of twee
jongen, die nu een dicht verenkleed hebben. In geval van meerdere jongen is er één jong dat
de voorkeur geniet. Dit favoriete jong wordt het eerst gevoerd, de ander krijgt wat over is en
zal in geval van voedselschaarste sterven. In dit stadium leven de twee familie-eenheden
voornamelijk gescheiden. Naarmate het verenkleed van de jongen volgroeid raakt, zullen de
ouders hen agressiever bejegenen. Dit geldt speciaal voor de bij de partner behorende jongen.
Deze agressie is aanvankelijk nodig om de broedselverdeling te handhaven, later bevordert
het de zelfstandigheid van de jongen.
De jongen en hun gedrag
Uiterlijk. Futenkuikens hebben een dunne donslaag met een gestreept patroon, dat vooral op
de nek en de kop opvallend is. Boven elk oog bovenop de kop bevinden zich kale plekken, die
in de loop van de zevende week verdwijnen. De jongen zijn in de achtste week volgroeid. De
strepen op de nek en de kop blijven langer zichtbaar, soms tot in de 17de week (Simmons
1968).
Gedrag van de jongen. Hoewel de kuikens vanaf hun geboorte in staat zijn te zwemmen,
hebben ze de lichaamswarmte van de ouders nodig om te overleven. Ook zijn ze niet in staat
zelf vis te vangen. In het draagstadium uiten ze verschillende geluiden: een tweetonig “wieup” bij angst, een vrij continue “piep-piep” en herhaald piepen bij nadering van de jagende
fuut (Cramp, Simmons e.a. 1977). Waarschijnlijk dient het continue piepen om de agressie
van de dragende fuut te remmen, zoals bij vele andere soorten vogels het geval is (Lorenz
1971). Aanvankelijk blijven de kuikens tijdens het voeren op de rug van de dragende fuut.
Later nemen ze het voedsel zwemmend aan of volgen hun verzorger(ster) tijdens de foerageertochten. Het aannemen van het voedsel gaat gepaard met veel gepiep en gespetter. Het
jong zwemt naar de ouder toe in een typische bedelhouding: de kop is schuin naar boven gericht, de hals is vaak onder water. De kale plekken op de kop hebben hierbij een signaal functie. De bloedvaten op deze plekken kunnen worden verwijd, waardoor ze van roze naar diep
rood kleuren. De roze kleur stimuleert het voeren bij de ouder. Het rood kleuren van de plekken heeft een remmende werking op de agressie van de voerende fuut (Fjeldsø 1974).
Het duiken wordt geoefend, aanvankelijk om snel bij de ouders te komen, maar vanaf de vijfde week om te jagen. Rond de twaalfde week zijn de jongen onafhankelijk van de ouders voor
het verkrijgen van voedsel. Omstreeks deze tijd kunnen ze ook vliegen. De leeftijd waarop ze
de verzorgende fuut verlaten varieert van 11 tot 18 weken.
Tuinman, T. (1981) Over het gedrag van de Fuut (Podiceps cristatus). De Graspieper 1 (2):
44-53 & De Graspieper 1 (3): 83-97

De Graspieper digitaal, pagina 26

Voeren.

Vanaf de elfde week kunnen de jongen (veelal incompleet) vrijagegedrag vertonen. Dit kan
zowel onderling, als met hun verzorger(ster) het geval zijn. Simmons (1968) vermeldt de kopschudceremonie, de ontdekkingsceremonie en de terugtrekkingsceremonie bij oudere jongen.
In geval van een tweede broedsel helpen de jongen van het eerste broedsel de nieuwe jongen
voeren.
Nawoord
Ondanks de vele kennis over de fuut, zijn er nog vele vragen onbeantwoord. Hoe herkent een
fuut zijn partner? Broeden eerstejaars futen? Zoeken de eerstejaars vogels hun broedterritorium weer op? Waar blijven de futen die tijdelijk een territorium bezetten? Deze en andere
vragen kunnen alleen met behulp van voldoende geïnteresseerde vogelaars worden beantwoord. In dit artikel zijn de gedragingen van de fuut globaal beschreven. Velen zullen de inhoud te gedetailleerd vinden, anderen zullen informatie missen. Interessante onderwerpen als
reproductie en koloniebroeden moesten helaas buiten beschouwing blijven. Zie hiervoor de
literatuurlijst.
Rest mij de volgende personen te bedanken: C.N. de Vries en J. Brinkkemper voor het kritisch doornemen van het concept, J.J. Vlug voor de kopieën van Simmons werk, en mijn
vrouw voor haar geduld.
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