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1

Prachtige vogels met een verwarrende naam

Een aantal maanden terug stond ik in het voorjaar aan de oever van
een inham van een meer in Noord-Duitsland. Het was bijna avond
en windstil waardoor het wateroppervlak spiegelglad was. Rietzangers lieten hun levendige, gevarieerde zang horen en een roerdomp
verraadde zijn aanwezigheid door zijn lage dreunende baltsroep. Na
een tijdje werd, aangekondigd door de alarmroep van een raaf, de
rust verstoord. Een zeearend vloog over het water en dwong meerkoeten en grauwe ganzen in paniek te vluchten. Toen het weer rustig
werd zwom een paartje futen vredig langs de rietkraag, op zoek naar
een geschikte nestelgelegenheid. Nietsvermoedend drongen ze het
territorium van een paar roodhalsfuten binnen. Het gevolg was dat
er na heftig dreigen en roepen een gevecht uitbrak. De dieren sprongen tegen elkaar op, waarbij ze bijna loskwamen van het water.
Worstelend met hun snavels probeerden ze de tegenstander om te
gooien en te verdrinken. Het dreigen en vechten duurde minutenlang, steeds vergezeld van het brulgeroep van de roodhalsfuten en de
wat bescheidener opgewonden geluiden van de futen.
Ik weet niet hoeveel futen en roodhalsfuten ik in de loop van mijn
leven heb gezien. Het moeten er vele duizenden zijn, maar toch vind
ik ze iedere keer weer mooi en boeit hun gedrag me. Ik hoop in dit
boek iets te kunnen overbrengen van mijn enthousiasme voor deze
dieren en wat belangstelling te kunnen wekken voor hun interessante gedrag en aanpassingen aan een steeds veranderend moerasen watermilieu. Ik zal het vooral hebben over de fuut, maar ook zal
ik veel zeggen over de familieleden van de fuut; misschien had de titel van dit boek De fuut en zijn familieleden moeten luiden.
De namen ‘fuut’ en ‘futen’ zijn verwarrend, want daarmee kan ik
zowel verwijzen naar die ene soort en zijn individuele leden als naar
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alle soorten die bij de hele familie horen, zoals de geoorde fuut, de
roodhalsfuut en de dodaars. Als in de Nederlandse ornithologische
literatuur de soort wordt bedoeld, wordt de naam vaak met een
hoofdletter geschreven, dus Fuut of Futen, en als er wordt geschreven over de familie wordt een kleine letter gebruikt, dus futen. Maar
niet elke redactie accepteert dit gebruik en het helpt ook niet als je
over de vogels praat. Is het misschien beter de naam te veranderen in
gewone fuut? Maar ja, wat is gewoon? Hier in Nederland is hij gewoon, dat wil zeggen algemeen, maar in Afrika is hij zeldzaam. Er is
weleens voorgesteld de naam te veranderen in grote fuut. Dat kan
ook niet want er is in Zuid-Amerika al een soort die zo heet, de great
grebe. En kuiffuut dan, zoals de Vlamingen hem soms noemen? Ook
verwarrend, want een verwante soort heet kuifduiker. In dit boek
spreek ik dan maar van fuut en futen of van ‘onze’ fuut als ik die ene
soort bedoel en van fuutachtigen of Podicipedidae als het de soorten
van de familie betreft.
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