
De houtduif
Klasse: vogels
Orde: columbiformes (duiven, Dodo's en zand- 
hoenders)
Familie: columbidae (duiven)
Soort: columba palumbus

Houtduif, ramier, Ringeltaube, wood pigeon

De houtduif is een mooie, nogal zwaargebouwde vogel, 
die tot het einde van de elfde eeuw hier zelden voorkwam, 
maar nu bijna overal in Europa aanwezig is. De vogel 
vertoont qua voeding en gedrag nogal wat gelijkenissen 
met de wilde eend; het zijn allebei trekkers, die overal in 
Europa nestelen.

Voor we iets over het trekgedrag van de duiven vertellen, 
willen we de houtduif iets beter beschrijven.

Vliegbeelden van onze 
duiven en hun leefge 
bied

1. Tortelduif
2. Turkse tortel
3. Rotsduif
4. Holenduif
5. Houtduif

Soort
Van de duivenfamilie (Columbi 
dae) vermeldt Peterson’s vogelgids 
dat het enigszins gezette, snel vlie 
gende vogels zijn met een kleine 
kop en karakteristieke, diep koe 
rende geluiden. Duiven van het 
geslacht Columba (holenduif,
houtduif) zijn groter en hebben 
een brede, recht afgesneden of af 
geronde staart; die van het ge 
slacht Streptopelia (tortelduif, 
Turkse tortel) zijn slanker en klei 
ner en hebben een lange staart, 
waarvan de pennen naar het mid 
den trapsgewijs in lengte toene 
men.

De houtduif is de grootste van de 
vier en is duidelijk herkenbaar aan 
de brede witte vleugelband en de 
brede witte halsvlek. De holenduif 
is iets kleiner en bovendien iets 
meer blauwgrijs op de rug dan de 
houtduif. Karakteristiek voor de 
holenduif zijn de twee korte, ge 
broken, zwarte vleugelstrepen. De 
tortelduif en de Turkse tortel zijn 
bijna even groot en allebei kleiner 
dan de holenduif. Beide hebben in 
tegenstelling tot de eerder ge 
noemde duiven, een staart met een 
witte eindband. De tortelduif 
heeft een zwart met wit gestreepte 
vlek op de zijhals, de Turkse tortel 
een smalle, zwarte, halve halsband 
om de achterhals. Houtduif en 
Turkse tortel zijn grotendeels 
standvogels in ons land, de tortel 
duif en de holenduif trekken in de 
herfst weg en komen in het voor 
jaar terug.

Terwijl de houtduif in vrijwel alle 
biotopen voorkomt, beperkt de 
holenduif zich tot open bosland en 
duinen. De tortelduif komt vooral 
voor in bosachtige streken, parken 
etc. en de Turkse tortel voelt zich 
tot steden, dorpen en boerderijen
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Grafische voorstelling van
onze duiven

1. Tortelduif 
(streptopelia turtur)

2. Turkse tortel 
(streptopelia decaocto)

3. Rotsduif 
(columba livia)

4. Holenduif 
(columba oenas)

5. Houtduif 
(columba palumbos)

aangetrokken. Onze houtduif 
broedt in heel Europa, inclusief 
Europees Rusland. De noorde 
lijke grens ligt in Scandinavië op 
ongeveer 65 graden noorder 
breedte, de oostelijke grens reikt 
tot 61 graden oosterlengte. De 
Middellandse Zee en de Zwarte 
Zee bepalen de zuidelijke begren 
zing.

Duiven verschillen van alle andere 
vogelsoorten door twee eigen 
schappen: hun manier van drinken 
en de produktie van duivemelk.

Duiven tillen hun kop niet op om 
een slokje water in de keel te laten 
lopen: zij slurpen het water in een 
constante stroom naar binnen; ze 
kunnen dat omdat hun gehemelte 
niet gespleten is.

Bovendien produceren ze de zoge 
naamde duivemelk om er hun jon 
gen mee te voeden. Die duivemelk 
is een kaasachtige uitscheiding van 
de krop. Zij bevat voor ongeveer

vijfenzeventig procent water, vijf 
tien tot twintig procent eiwitten, 
enkele procenten vetten en ander 
halve procent mineralen. Boven 
dien is duivenmelk rijk aan vitami 
nen A, B en B2.

Anders dan de andere drie duiven 
soorten die hier voorkomen, voedt 
de houtduif zich hoofdzakelijk met 
granen en klaver. De andere eten 
voornamelijk onkruidzaden, hoe 
wel de Turkse tortel ook dol is op 
kippevoer.

Van oorsprong is de duif een bos 
vogel (eiken- en beukenbos), maar 
ze is nu helemaal van landbouw 
gronden afhankelijk geworden.

Uiterlijke kenmerken
De houtduif ziet er als volgt uit: 
de bovendelen zijn aangenaam 
blauwgrijs getint, iets donkerder 
op de vleugels en zwart op de

staart. De borst is wijnkleurig, een 
kleur die onopvallend vervloeit in 
het lichte grijs van de buik, de flan 
ken en de onderzijde van de staart. 
Zowel de stuit als de kop zijn blau 
wer grijs dan de rest van de rug, 
terwijl iriserend blauwgroen de zij 
kanten van de hals kleurt; grote 
witte vlekken lopen vrijwel samen 
op de nek. Over de zwarte staart 
loopt een brede witte band en en 
kele brede witte banden dwarsen 
de vleugel. De gloed in het ver 
enkleed verleent de vogel een hel 
der uiterlijk, maar gaat bij slechte 
conditie verloren. De basis van de 
snavel is roze, de rest gaat van geel 
over in het lichte bruin van de sna- 
velpunt. De snavel verbreedt zich 
aan de basis in een zachte, witte 
knobbel die door de membranen 
boven de neusgaten gevormd 
wordt. De koraalrode poten zijn 
lichtpaars getint. In de strokleu 
rige ogen valt een kleine peervor 
mige iris op, wat de vogel een zeer 
waakzaam uiterlijk geeft.
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Houtduif Holenduif Turkse tortel Tortelduif

Andere namen Blauwe bosduif 
Columba palumbus
-  pigeon ramier, 

palombe
-  Ringeltaube
-  wood pigeon

Kleine houtduif 
Columba oenas
-  pigeon colombin
-  Hohltaube
-  stock dove

Oosterse lachduif 
Steptopelia decaocto
-  tourtelle turque
-  Türkentaube
-  collared turtle dove

Tortel

Streptopelia turtur
-  tourterelle des bois
-  Turteltaube
-  turtle dove

Gewicht 350-600 gr 250-300 gr 160-200 gr 160-200 gr

Typische ken 
merken

witte halsvlek, witte 
vleugelband

grijs uiterlijk, met pur 
per blinkende nekvlek

cacaobruin, met wit af 
gelijnde zwarte nekring

warmbruin, de nek is 
zwart-wit gevlekt

Gedrag standvogel, wijkt uit 
voor onguur weer

gedeeltelijke trekvogel 
(Zuidwest-Europa)

standvogel, vliegt weg 
bij streng winterweer

trekvogel, vliegt eind 
augustus naar Afrika

Baltsroep rugruh-gruhru, rugruh- 
gruh-ruru-rug

hu-hu-hu monotoon gu-guu-gu tur-tur-tur

Levenswijze cultuurvolger, buiten 
het broeden houden ze 
zich in grote groepen 
op

bosbewoner, de cul- 
tuurvluchter -  altijd per 
twee of in kleine groe 
pen

cultuurvolger, leeft 
dicht bij de mensen. In 
herfst en winter in 
grote groepen

cultuurvluchter, leeft in 
parkachtige bossen -  
bijzonder actief in sche 
merdonker

Nestbouw losse takken in bomen, 
op 0 tot 20 m hoogte

takken, loof en gras ; 
op 0 tot 20 m hoogte

takken, bladeren en 
gras ; op 0,50 tot 20 m 
hoogte -  ook in muur- 
holtes

gebruikt oude verlaten 
nesten van grote vo 
gels ; op 1 tot 10 m 
hoogte

Broeden 15 tot 17 dagen -  2 tot 
3 broedsels

16 tot 18 dagen -  2 tot 
3, zelden 4 broedsels

14 tot 16 dagen -  2 tot 
7 (!) broedsels

16 tot 17 dagen -  2 tot 
3 broedsels

De pasgeboren jongen hebben een 
grijsachtig blauwe huid met hier en 
daar een plukje strokleurig dons. 
De ogen gaan pas op de derde of 
vierde dag open en pas rond de 
negende dag verschijnen de veren, 
waarvan vele heel typisch bruin ge 
punt zijn. Ook na de eerste rui, na 
ongeveer zes weken, zijn nog en 
kele van die jeugdveren aanwezig: 
pas na de tweede rui, na de winter, 
krijgen de vogels het volledige ve 
derkleed.

Voeding
Het voedsel van houtduiven be 
staat vooral uit klaverblaadjes en 
diverse koolsoorten. Daarnaast

komen in het dieet o.a. bladeren 
van ereprijs, paardebloem, papa 
ver, boterbloem, weegbree en vele 
andere wilde planten voor. Ook 
bladeren en bloemen van es, beuk, 
iep, eik, meidoorn, vlier, wilg, ha 
zelaar en zelfs Japanse kerselaar 
behoren tot het voedsel van de 
houtduiven. Behalve bladeren 
vormen zaden, voornamelijk gra 
nen, het hoofdbestanddeel van het 
voedsel. Daarnaast voeden ze zich 
ook met zaden van diverse akke- 
ronkruiden zoals viooltje, boter 
bloem, zuring en varkensgras.

Ook beukenootjes, hazelnoten en 
eikels worden naargelang van tijd 
en plaats, goed opgenomen.

Foto links: jonge duiven op nest

Leeftij dskenmerken
Jonge houtduiven verschillen van 
hun ouders:
1. zij hebben de eerste vier à zes 

weken nog de zogenaamde nes- 
tharen op kop en borst;

2. zij missen de witte ring om de 
nek;

3. hun snavel is zwart tot bruin, 
nog vrij breed en zacht; die van 
oude duiven is spits, hard en 
geeloranje;

4. zij wagen zich voor begin augus 
tus niet ver van hun geboorte 
plaats, zodat de duiven die in de 
polder en op afgelegen akkers 
schade aanrichten, voor het 
overgrote deel oude vogels zijn;

5. hun waakzaamheid is slechts 
een fractie van die van de oude 
vogels; die kennen immers pre 
cies de draagwijdte van de gewe 
ren en geven de hele dag hun 
ogen uitstekend de kost.

Verder eten ze de stukjes van aard 
appelen en suikerbieten, de bessen 
van klimop, wegedoorn, kardi- 
naalsmuts, braam, roos, kornoelje 
en vlier, en dierlijk voedsel zoals 
slakken en insekten. Volgens de 
omstandigheden en het seizoen 
zullen bepaalde onderdelen van 
die lijst overwegen. Zo zullen in
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Boven: vliegende houtduif. Opvallend blijft de witte halsvlek. 
Onder: Houtduif op stoppelveld.

een echt bosgebied in de herfst en 
de winter eikels en beukenootjes 
en diverse andere vruchten van 
bomen en struiken een belangrijk 
onderdeel van het voedselpakket 
van de houtduif vormen. In het 
voorjaar moeten de duiven het in 
een dergelijk gebied rooien met 
bladeren en zaden van onkruiden. 
In een agrarisch gebied ontbreken 
dan de kruiden en leven ze behalve 
van klavers ook van diverse kool 
soorten.

Tijdens de wintermaanden (ja- 
nuari-maart) fourageren de duiven 
vrijwel uitsluitend op klaverrijke 
weilanden en klavervelden; kla 
vers vormen dan ook het belang 
rijkste voedsel voor de houtduif in 
de winter.
Regelmatig pikken ze ook steen 
tjes op om, zoals alle zaadetende 
vogels, in de maag de hardere 
voedseldeeltjes te vermalen. 
Volgens de lokale omstandighe 
den, bijvoorbeeld als er sneeuw 
ligt, worden de bladeren van di 
verse onkruiden en van koolplan- 
ten opgenomen. Ook de wortel 
stokken van zilverschoon worden 
wel gegeten. Van zodra de granen 
in het voorjaar worden ingezaaid, 
werpen de duiven zich er gretig op.

In het voorjaar (april-juni) foura- 
geert de houtduif vooral op de kla 
verweide, na een korte onderbre 
king op de ingezaaide graanvel 
den. Dat laat ook de maaginhoud 
van houtduiven overduidelijk 
zien. In die periode, vooral in april 
en mei, zijn bloemen, bladeren, 
knoppen en vruchten van houtge 
wassen een belangrijk bestanddeel 
van het houtduivendieet. In juni 
blijkt de helft van de maaginhoud 
uit groenten en koolbladeren te 
bestaan. Gedurende het eerste 
halfjaar zijn klavers dus verreweg 
het belangrijkste voedsel.

Voor de tweede helft van het jaar
ziet het er helemaal anders uit. 
Dan bepalen vrijwel alleen de gra 
nen het dieet van de houtduif vor 
men dat in november met boom 
vruchten (beukenootjes etc.) aan 
gevuld wordt. In die periode zijn 
duiven dan ook vooral op het rijpe 
koren te vinden, later op de stop 
pelvelden en de nieuw ingezaaide 
akkers. Juist in de zomermaanden 
wordt ook relatief veel dierlijk 
voedsel, voornamelijk kleine slak 

jes, opgenomen. Die zoeken dui 
ven dan ook vaak op mesthopen 
en dergelijke.

Jonge duiven krijgen, naast de 
melk, vrijwel hetzelfde voedsel als 
de ouders.

Zowel de doffers als de duivinnen 
voeren hun jongen melk door ze 
uit hun krop te laten drinken. Die 
melk wordt door de achterste 
slijmwand van de tweedelige krop 
aangemaakt. Een dag vóór het uit 
komen van de eieren begint de
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slijmhuid te zwellen en stoot ze 
grote hoeveelheden cellen af. De 
substantie die zo gevormd wordt, 
lijkt op kwark en ruikt ook net zo. 
Zij is rijk aan proteïnen en vitami 
nen A en B en minstens zo voed 
zaam als zoogdieremelk. Er zit 
weinig suiker in, maar des te meer 
kalk.
De eerste dagen krijgen de pas uit 
gekomen jongen geen ander voed 
sel dan de hoogwaardige melk. Na 
een week bestaat nog de helft van 
het voedsel voor de jongen uit 
melk, na twee weken is het aan 
deel ervan tot een derde gedaald, 
om daarna tot op ongeveer twintig 
procent gehandhaafd te blijven. 
Vroeg in het seizoen echter lijken 
de ouders erg in de weer met het 
verzamelen van onkruidzaden 
voor de jongen. Zolang graankor 
rels nog niet beschikbaar zijn, zijn 
de jongen dus op groenvoer (bla 
deren, etc.) aangewezen. Dat 
bevordert niet bepaald een ge 
zonde groei, zodat heel wat jongen 
tot zelfs laat in de maand juni in 
feite de hongerdood sterven of 
slechts één overleeft.

We kunnen natuurlijk niet alle ele 
menten van het voedsel opsom 
men; naargelang van de plaatse 
lijke omstandigheden voeden ze 
zich bijvoorbeeld ook met erwten 
en bonen.

Als de houtduif enigszins de kans 
krijgt, kiest hij voor een van zijn 
lievelingsgerechten. Als er bij 
voorbeeld op een weiland tarwe en 
erwten gestrooid worden, pikt hij 
er eerst de tarwe uit, daarna de 
erwten en dan pas de klaver. Dat 
één en ander aangeboren is, heb 
ben experimenten aangetoond; 
jonge duiven werden met niets an 
ders dan kippevoer opgekweekt. 
Eens drie maanden oud konden ze 
voor het eerst tussen vele soorten 
voedsel kiezen: zij vertoonden de 
zelfde voorkeur als duiven die met 
een normaal, veelzijdig dieet 
waren grootgebracht. Granen, 
vooral tarwe, staan boven op het 
verlanglijstje. Dan volgen respec 
tievelijk groene erwten, maïs en 
zonnebloemzaden, voor zover dat 
met beperkte variatiemogelijkhe 
den in het laboratorium kon wor 
den aangetoond. De duiven schij 
nen de verschillende voedsel-items 
vooral op het gezicht te herken 
nen, waarbij vorm en grootte be- 
langrijker zijn dan de kleur.

De sierlijke kop van de houtduif

Die snelle selectiemogelijkheid is 
voor duiven van groot belang; ze 
verspillen dan nauwelijks tijd 
omdat alle aandacht onmiddellijk 
naar het beste voedsel kan gaan. 
Dieren die vooral op groenvoer 
aangewezen zijn, hebben het 
moeilijk om zoveel voedsel op te 
nemen dat ze er voldoende eiwit 
ten en andere voedingsstoffen uit 
verkrijgen. Herkauwers lossen dat 
op hun manier op: konijnen bij 
voorbeeld eten hun nachtkeutels 
met slechts gedeeltelijk verteerd 
voedsel nog een keertje op. Hout 
duiven kunnen aan het eind van 
de dag zo’n vijftig gram voedsel in 
hun krop hebben. Dat is ongeveer 
veertien procent van het overdag 
verzamelde voedsel; in feite wordt

de verzamelduur met veertien pro 
cent verlengd. Een winterdag 
wordt daardoor van acht tot bijna 
negen uur verlengd!

Ondanks speciale aanpassingen 
(de krop en het selectief voedsel- 
zoekgedrag) hebben houtduiven 
het vooral in de winter nog moei 
lijk genoeg om hun kostje bij el 
kaar te krijgen. Op een winterdag 
besteden ze vijfennegentig procent 
van de dag (van acht tot vier uur) 
aan het verzamelen van voedsel 
met een droog gewicht van vijfen 
veertig gram. Eerst halen ze een 
snelheid van zestig pikken per mi 
nuut, die later na de middag tot 
zo’n honderd pikken per minuut
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wordt opgevoerd. Daarvoor moe 
ten ze dertig passen zetten. De res 
terende vijf procent van de dag 
houden de duiven zich bezig met 
poetsen, rusten etc. Natuurlijk 
geldt ook hier weer dat één en 
ander afhankelijk is van de toe 
stand waarin het gewas zich be 
vindt. Op goed ontwikkelde kla 
vervelden kunnen duiven gemak 
kelijk genoeg voedsel verzamelen; 
in zo’n situatie is dan ook meer tijd 
beschikbaar voor andere activitei 
ten dan voedsel zoeken. Toch 
moeten duiven in de periode van 
december tot maart zes tot zeven 
uur per dag hard werken om vol 
doende voedsel te verkrijgen. 
Eind maart of begin april veran 
dert die situatie radicaal. Dan wor 
den de zomergranen ingezaaid en 
er is opeens hoogwaardig voedsel 
in overvloed. Het rantsoen van 
vijftig gram graankorrels per dag 
kan in één à twee uur opgenomen 
worden. De rest van de dan al weer 
twaalf uur lange dag kan de hout 
duif dan aan andere activiteiten 
besteden. Het voedselzoekgedrag 
van duiven op een ingezaaide 
graanakker en op stoppelvelden is 
anders dan op klavervelden. Af 
hankelijk van de hoeveelheid 
graankorrels die per oppervlakte- 
eenheid op de grond liggen, va 
rieert het aantal pikken per minuut 
van vijf tot vijfentwintig; het aantal 
af gelegde passen varieert van vijf 
tig tot honderd vijfentwintig. Bij 
lage korreldichtheid is het aantal 
pikken laag en het aantal passen 
hoog. In vergelijking met de activi 
teiten in een klaverveld wordt op 
de graanakker dus over een veel 
grotere afstand voedsel gezocht. 
In de lente proberen sommige dui 
ven met een grote voorraad goed 
voedsel al tot broeden te komen. 
De goede omstandigheden duren 
echter te kort. Als het graan ge 
kiemd is en gaat groeien, valt er 
niets meer te halen en moeten de 
duiven weer terug naar de klaver 
velden waar weer zeven uur per 
dag nodig zijn om voldoende voed 
sel te verzamelen om in leven te 
blijven. In die periode, die tot half 
juni duurt, kan er dus nauwelijks 
iets van een begonnen broedsel te 
recht komen.

De voedselsituatie in de lente is 
iets minder slecht dan in de winter. 
Nu is de klaver meestal flink uitge 
lopen en er zijn bovendien knop 

pen en bloemen van bomen en 
vroege onkruidzaden ter aanvul 
ling van het dieet (hoogwaardig 
voedsel in tegenstelling tot groen 
voer). Pas in juli, als het graan 
rijpt, komt er tijd vrij voor broe 
den. Van juli tot november (rijp 
graan -  stoppelvelden -  ingezaaide 
wintergranen), hebben duiven ge 
noeg aan één uur per dag om vol 
doende voedsel tot zich te nemen. 
Er blijft dan voldoende tijd over 
om te broeden; de doffer broedt 
overdag van negen uur tot een uur 
of vier terwijl de duivin de rest van 
de dag voor haar rekening neemt. 
Vanaf eind september, wanneer 
de meeste duiven geen jongen 
meer hoeven te voeren, hebben de 
ouders alle tijd om voor zichzelf te 
zorgen. In die maanden, tot de 
cember, bereiken ze dan ook hun 
hoogste gewicht en gaan in uitste 
kende conditie de winter in.

Sociaal gedrag
De hele winter leven de houtdui 
ven in groepen. Zelfs in het broed- 
seizoen, wanneer elk paar een ter 
ritorium heeft waarin het nest ge 
bouwd wordt, fourageren de dui 
ven in groepen. Natuurlijk is het 
effect van dat groepsleven in die 
tijd minder zichtbaar, omdat er 
een overvloed aan voedsel is en de 
duiven maar weinig tijd nodig heb 
ben om voldoende ervan tot zich 
te nemen voor ze naar hun nest 
terugkeren. Het fourageren in 
groepen op de graanakker heeft 
voor gevolg dat het aantal ontmoe 
tingen tussen duiven toeneemt als 
het aantal graankorrels per opper- 
vlakte-eenheid afneemt en de af 
stand die de duiven tijdens het eten 
afleggen, dus toeneemt. Domi 
nante individuen krijgen dan hun 
portie toch wel bijeen, maar dui 
ven die laag in sociale rangorde 
staan, worden van hun voedsel af 
gehouden. Als dat vaak gebeurt, 
verlaten zulke dieren de groep, 
waardoor de groepsgrootte aan de 
voedselhoeveelheid aangepast 
wordt.

Er worden groepjes gevormd 
omdat duiven zich tot soortgeno 
ten, die op de grond zitten, aange 
trokken voelen. Vooral de witte 
vleugelbanden spelen daarbij een 
belangrijke rol. Het grote voor 
deel van een dergelijk groepsfou-

rageergedrag is dat efficiënter met 
de beschikbare hoeveelheid voed 
sel omgesprongen wordt. Als een 
individu bij toeval een plaats met 
goed voedsel vindt dan profiteert 
daar een hele groep van. Zo ver 
mijden duiven een verspilling van 
zoektijd. Als ze zo’n groepsgedrag 
niet zouden kennen, zouden er in 
eenzelfde gebied nooit zoveel 
houtduiven kunnen leven.

Een tweede voordeel is dat de 
combinatie van groepsvorming 
met competitie tot een grotere 
overlevingskans leidt. Een theore 
tisch voorbeeld kan dat duidelijk 
maken: zes duiven komen in een 
gebied waar zich zestien voedsel- 
eenheden bevinden. Elke duif 
heeft drie eenheden nodig om te 
overleven. Als er geen groepsge 
drag optreedt dan moeten er in 
zo’n situatie twee duiven sterven; 
nadat ze elk twee voedseleenhe- 
den opgenomen hebben, blijven er 
maar vier eenheden over voor zes 
duiven die er elk nog één nodig 
hebben, dus zijn er twee te kort. 
Twee van de vijf of ruim dertig 
procent zullen sterven.

Bij groepsvorming concentreren 
de duiven zich eerst op een deel 
van het beschikbare voedsel: zes 
duiven zullen dan bijvoorbeeld de 
helft (acht i.p.v. zestien eenheden) 
van het beschikbare voedselpak 
ket verdelen.

Drie duiven kunnen dan twee een 
heden opnemen, twee duiven één 
eenheid en één duif krijgt hele 
maal niets (de laagste in de pikor 
de). Daarna gaan de duiven met 
z’n allen naar de tweede helft van 
de aanwezige voedselvoorraad. 
Drie individuen hebben dan nog 
maar één eenheid nodig, twee in 
dividuen elk twee eenheden. Er 
blijft dan nog één eenheid over 
voor de duif die het laagst in de 
pikorde staat, en dus nog niets ge 
kregen heeft. Daar heeft hij na 
tuurlijk weinig baat bij, hij kan niet 
genoeg krijgen en sterft, als enige 
van deze groep van zes; de mortali 
teit bedraagt m.a.w. ongeveer zes 
tien procent, een aanzienlijk lager 
percentage dan in het eerste geval 
(dertig procent).

In maart beginnen de houtduiven 
gewoonlijk met territoriumvor- 
ming. De mannetjes scheiden zich
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’s ochtends af van de groep en 
brengen in hun territorium de ter- 
ritoriumroep (coo-cooo-cooo co 
co) ten gehore. Daarna gaan ze 
met de groep mee four ageren; 
’s avonds wordt alles nog eens her 
haald.

De tijd die in het territorium wordt 
doorgebracht, is afhankelijk van 
de voedselsituatie (zie boven). Pas 
in juli, als het graan als voedsel 
beschikbaar is, besteden de duiven 
het grootste deel van hun tijd in 
het territorium. Hun agressieve 
houding (opgerichte kop, ge 
strekte nek, lichtelijk uitgezakte 
vleugelpunten en opgeheven rug 
veren) geeft indringers te verstaan 
dat ze best uit het territorium moe 
ten blijven. Volgt er een gevecht, 
dan worden er rake klappen met 
de vleugels uitgedeeld en wordt er 
hevig gepikt.

Meestal winnen de territoriumbe- 
zitters zo’n gevecht. Die zijn na 
melijk gemotiveerder en agressie 
ver dan doffers zonder territo 
rium. Vrouwtjes worden in prin 
cipe ook als indringers beschouwd; 
zij zijn echter veel minder agressief 
dan mannetjes en onderwerpen 
zich dus sneller (laag gehouden 
kop). De doffer verandert dan zijn 
agressief gedrag in sexueel gedrag.

Dat is meteen een verklaring voor 
het baltsgedrag dat we vaak in de 
fourageergebieden kunnen gade 
slaan. De duiven zitten immers 
met hun koppen omlaag te eten, 
wat een doffer als een voortdurend 
onderwerpingsgedrag interpre 
teert. Zo wordt hij tot baltsen aan 
gezet, hetzij voor mannetjes, hetzij 
voor vrouwtjes. Alleen aan het ge 
drag van zijn soortgenoten kan de 
doffer het geslacht onderscheiden.

Voortplanting
Het baltsgedrag ziet er als volgt 
uit: de duiven buigen de kop, de 
staart wordt opgeheven en ge 
spreid. Intussen klinkt het begelei 
dende baltslied “co roo co co co 
coo”. Na een tijdje duldt het 
vrouwtje het mannetje dicht in 
haar buurt en vormen ze een paar.

Dan begint de zogenaamde nest- 
plaatsselectie en het lokken van 
het vrouwtje naar die nestplaats. 
Het mannetje kiest een geschikte

plaats voor het nest en gaat daar 
zitten baltsen, maar nu beginnen 
de vleugels te trillen en de staart 
beweegt schoksgewijs. Het geluid 
dat hij hierbij maakt, omschrijven 
we als “oooo-aaarh”. Vervolgens 
“minnekozen” de duiven elkaar: 
ze wrijven de snavels langs elkaar 
en halen die door de veren van de 
hals heen.

De belangrijkste functie ervan 
schijnt te zijn dat zo de ovulatie op 
gang gebracht wordt. Eens een 
nestplaats gekozen is, begint de 
nestbouw. Ook een oud nest kan 
dienst doen, dat moeten ze dan al 
leen maar even opknappen. Min 
nekozen en nestbouwen komen 
gelijktijdig voor en wisselen elkaar 
af.

De eerste nesten worden vanaf 
begin mei gebouwd, de nestbouw 
stopt eind september. De feitelijke 
ovulatie en de copulatie hangen 
nauw samen met de nestbouwacti- 
viteiten en het minnekozen. Voor 
de copulatie strelen de partners ei 
kaars snavels; na een poosje steekt 
het vrouwtje haar snavel in die van 
het mannetje, dat daarop braakbe- 
wegingen vertoont (cf. het bedelen 
van de jongen om voedsel). Dan 
volgt de copulatie die twee à drie 
seconden duurt.

Al een week voordat er eieren zijn, 
begint het vrouwtje te broeden. Ze 
zit op het nest en laat iedereen in 
de waan dat het menens is. Mis 
schien doet ze dat om het nest on 
danks alle tekortkomingen zijn 
juiste pasvorm te geven.

Ongeveer een week later worden 
in twee dagen tijd twee eieren ge 
legd. Pas als beide eieren gelegd 
zijn, begint het broeden: het man 
netje broedt van een uur of negen 
tot een uur of vier, de rest van de 
dag broedt het vrouwtje.
Het aflossen gebeurt zeer precies, 
zodat de eieren nauwelijks onbe 
waakt blijven. Als de voedselsitua 
tie echter slecht is (tot begin juli), 
laat de partner wel eens op zich 
wachten. De broedende duif ver 
laat dan uiteindelijk toch het nest, 
met alle gevolgen van dien.

Na gemiddeld zeventien dagen 
komen de eieren uit. De eerste 
drie dagen worden de jongen zeer 
geregeld met melk gevoed, later

krijgen ze daarnaast ook het voed 
sel dat de ouders verzamelen. Na 
een dag of tien worden de jongen 
alleen nog gevoerd bij het wisselen 
van de wacht van het mannetje en 
het vrouwtje.

Normaal blijven de jongen twee- 
entwintig dagen in het nest. Nog 
vooraleer ze het nest verlaten, zijn 
de ouders weer bezig met een 
nieuwe cyclus van baltsen, nest 
bouwen, eileggen etc. Ook als de 
jongen het nest verlaten hebben, 
zullen de ouders hen nog eventjes 
voeren. Na een week verzamelen 
de jongen zich in kleine groepjes 
in de onmiddellijke omgeving van 
de broedbossen. Zij wagen zich 
nog nauwelijks op het open veld.

Door het grote voedselaanbod en 
de zachte winters beleven we soms 
echte houtduivenexplosies. 
Daarom bekijken we nog even hun 
voedselpatroon.
We beginnen in de maanden au 
gustus en september: op het menu 
van alle duiven staan alle soorten 
granen, gerst, tarwe, rogge, erw 
ten, koolzaad en maïs.

In oktober, november en decem 
ber vinden ze eikels en beukenoot- 
jes. Enkele weken overwinteren ze 
met spruitkool en bladkool, en een 
en ander valt er nog op de akkers 
te rapen. Zelfs als de landbouwer 
met het giervat over de weilanden 
gaat, pikken duiven er nog maïs 
uit die niet verteerd is.

Ondertussen hebben de duiven 
een dikke laag vetreserve opge 
bouwd. Omdat ze tijdens zachte 
winters dat vet niet kwijtraken, 
krijgen veel duiven leverziekte en 
tuberculose. Op de roestplaatsen 
liggen zelfs veel dode duiven.

Duif voedt haar jongen: het duivenmelken.
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Vervolgens februari, maart, april 
en mei: de duiven eten dan blaad 
jes, paardebloem, ganzetong, kla 
ver, boterbloem, mier, bloesem 
van kersen, pruimen en later ook 
de vroege kersen zelf. Door dit 
dieet raken ze hun vetlaag kwijt en 
kunnen ze hun bruidskleed opma 
ken. Nu blinken hun veren weer: 
ze zijn weer vol levens- en parings- 
lust, ze verspreiden zich en eisen 
hun eigen territorium op.

We noteren dat zeventig procent 
van de populatie niet voor begin 
juli begint te nestelen, hoewel dat 
fysiologisch gezien al vroeger zou 
kunnen. In principe is elk moment 
tussen maart en september, wan 
neer de geslachtsklieren werken, 
mogelijk. Welke factoren bepalen 
dan het feitelijke moment voor de 
duif om eieren te gaan leggen?

Allereerst bepaalt de erfelijke aan 
leg wanneer precies het nestelen 
kan beginnen. Niet elk genotype 
(erfelijke aanleg) dat het moment 
van eileggen bepaalt, zal echter 
even sterk in de populatie verte 
genwoordigd zijn. Duiven die voor 
juli eieren leggen, hebben immers 
een laag broedsucces; bovendien 
is de conditie van de uitvliegende 
jongen door de slechtere voeding 
zwak. De overlevingskans van die 
jongen is dan ook maar half zo 
groot als die van de jongen die in 
augustus het nest verlaten. In sep 
tember en oktober daalt de overle 
vingskans weer. Duiven die in juli 
en augustus eieren leggen, krijgen 
dus de meeste nakomelingen en 
hun genen zullen het sterkst in de 
volgende generatie vertegenwoor 
digd zijn. Genotypen die in aanleg 
in de periode van mei tot juni eie 
ren zouden leggen, worden door 
natuurlijke selectie uit de popula 
tie verwijderd. Daar staat tegen 
over dat de overlevingskans van 
jongen die het nest in mei verlaten 
erg groot is, omdat zij in de pe 
riode van zaaigraan opgevoed 
worden. Het broedsucces in die 
periode ligt wel lager, zodat het 
uiteindelijke resultaat, vergeleken 
met de juli-september-periode, 
toch opmerkelijk lager ligt. Toch 
blijven hierdoor ook genotypen in 
de populatie gehandhaafd, die de 
aanleg hebben om vroeg eieren te 
leggen.

Impact van de jacht op 
duivenpopulaties
De jacht schijnt geen bijdrage tot 
de regulering van het aantal te le 
veren. Veeleer wordt er alleen het 
surplus van een populatie, dat an 
ders toch aan voedselgebrek zou 
sterven, geschoten; dat aantal 
wordt zelfs meestal niet gehaald.

Dat betekent dat elke neergescho 
ten duif de levenskansen van de 
overige duiven vergroot, omdat er 
dan voor hen relatief meer voedsel 
overblijft. De jacht heft dus geen 
additionele tol op de populatie.

Wordt de jachtdruk zo hoog dat 
meer dan vijftig procent van de po 
pulatie zou worden afgeschoten, 
zou het afschot regulerend kunnen 
gaan werken. Bovendien blijken 
jagers meer zieke vogels neer te 
schieten dan er gemiddeld in de 
populatie aanwezig zijn, omdat die 
gemakkelijker ten prooi vallen.

De jacht op houtduiven werkt dus 
wel gedeeltelijk selectief.

Trekgedrag
Over het trekgedrag van houtdui 
ven bestaan heel wat tegenstrijdige 
meningen. In het najaar verandert 
het gedrag, gelijktijdig met de ver 
kleining van de geslachtsklieren en 
het begin van de vetafzetting. Het 
groepsgedrag wordt dan ineens 
weer veel sterker en de duiven ver 
laten ’s ochtends de nestplaatsen 
in grote hechte groepen. Omdat 
zulke groepen ook hoger vliegen, 
lijkt het alsof we met echte trekvo 
gels te maken hebben, vooral 
omdat ze duidelijk georiënteerd 
vliegen.

Die grote groepen vliegen in okto 
ber vooral in zuidelijke richting, in 
november vooral in noordooste 
lijke richting en in december vlie 
gen ze weer bij voorkeur naar het 
zuiden.

Uit ringgegevens blijkt dat er in 
Engeland geen sprake is van een 
echte trek. Slechts elf procent van 
de volwassenen en vierendertig 
procent van de jongen werd verder 
dan vijfentwintig mijl (veertig kilo 

meter) van de ringplaats terugge 
vangen. Het lijkt er dus sterk op 
dat de Britse houtduivenpopulatie 
voornamelijk uit standvogels be 
staat.

Slechts een enkeling, meestal een 
jonge vogel, trekt over grotere af 
standen. Omdat het veranderd 
vlieggedrag, gecombineerd met de 
zuidelijke oriëntatie in november, 
een restant van echt trekgedrag is, 
moeten we ervan uitgaan dat de 
houtduif van origine een trekvogel 
is. Nu de noodzaak daartoe ver 
dwenen is, is de trek, met alle ge 
varen die daaraan verbonden zijn, 
afgeschaft.

De houtduiven uit de Scandinavi 
sche landen trekken wel allemaal; 
ze overwinteren in Frankrijk en 
Spanje. Hoe verder we naar het 
zuiden gaan, hoe minder duiven er 
in de winter nog wegtrekken. De 
voedselsituatie beïnvloedt wel 
vaak het aantal: hoe meer voedsel 
aanwezig is, hoe meer duiven ter 
plekke blijven overwinteren. Onze 
houtduiven gedragen zich precies 
zoals de Engelse: slechts enkelin 
gen, vooral jonge exemplaren, 
vertonen trekgedrag.

Waarschijnlijk is dat een uiting van 
een overgeërfde trekdrang die nog 
bij alle vogels van onze populatie 
latent aanwezig is. Houtduiven die 
men in de winter in ons land ziet, 
kunnen dus zowel eigen broedvo- 
gels zijn als vogels van noordelijke 
of noordoostelijke herkomst. Hun 
aantal hangt ervan af hoe streng 
de winter is. Troepjes noordelijke 
houtduiven lijken soms de Noord 
zee naar de Engelse oostkust over 
te steken.
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