
Belevenissen aan een
Houtduivennest

Foto's: Pieter Wouters

rn de notenboom die in de tuin van de buurvrouw staat, maar
voor de helft met zijn takken over mijn tuin reikt, broedt sinds
een aantal jaren een Houtduif. Het nest zit min of meer verscholen
in de wilde kamperfoelie die vanuit mijn kant de boom in groeit.
vroeger dacht ik dat een duivennest slechts een jaar meeging.
Waarschijnlijk is dit bij veel nesten die in
loofbomen worden gebouwd ook het geval. Maar
bij nesten die goed gefundeerd zijn en tevens
goed verccholen liggen worden nesten jaar na
jaar hergebruikt. In bijvoorbeeld coniferen
kunnen het dan ook op roofuogels lijkende
horsten worden.

Bij het nest in de notenboom is dat laatste niet
het geval, maar de fundering is goed en het zit in
de zomer goed verscholen voor predators. Dit
jaar werd het nest op 16 maart in gebruik
genomen door een paartje Turkse Toftels.
Aangezien er zo vroeg in het voorjaar nog geen
bladeren aan de notenboom en de kamperfoelie
stonden, werd de broedende vogel alleen beschut
door de winruar van kamperfoelie stengels. Helaas
was dit niet genoeg. Op 26 maart, toen ik de
gordijnen in de keuken open deed, vlogen er een

aantal kauwen rond de notenboom. De Turkse
Tortels waren nergens te zien en bij controle van
het nest bleek het ook leeg te zijn.

Midden mei was een Houtduiven paatje
geïnteresseerd in het nest in de notenboom.
Nadat ze eind april al een broedpoging hadden
ondernomen in de grote perenboom achter in de
tuin. Dit mislukt al na een paar dagen. Waarom
weet ik niet.

2O Mei was de eerste dag dat ik ze heel de dag
op het nest zag zitten.* Tot 29 mei, toen werd er
ineens niet meer gebroed. Het nest was bij
controle ook leeg. Waarschijnlijk waren de
kauwen weer langs geweest. Die moeten
tenslotte ook leven!
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Begin juni waren er felle territorium gevechten
tussen twee paar houtduiven om het
notenboomnest. Op 16 juni leek de strijd
beslecht, er zat weer een exemplaar de hele dag
op het nest. (Foto 1) Nu ging het goed en op 4
juli vond ik één eierdop onder de nestboom. 18
Juli heb ik het nest voor de eerste maal
gecontroleerd; 1 niet uitgekomen ei en 1 jong van
enkele weken oud. (Foto 2) Dit jong is op 2
au gustus'u itgevlogen'. (Foto 3) Dit betekent dat
het niet meer op het nest zat maar in de
notenboom. De echte dag van veftrek was 6
augustus, toen kon ik het nergens meer
ontdekken.

In september heeft dit paaftje(?) nog wel eens
interesse getoond voor het nest door er wederom

voor de strijden met andere houtduiven. Ook
hebben ze een paar dagen zo nu en dan op het
nest gezeten, maar daar is het ook bij gebleven.

Waarom ik denk dat het steeds om hetzelfde
houtduiven paartje gaat? Een van de twee
duiven heeft een op een typische manier naar
beneden uitstulpende pupil. Deze is op alle fotot
hetzelfde. Toen ik op Birdpix aan het kijken was
of dit bij meerdere exemplaren voorkwam viel het
op dat het bijna bij alle houtduiven voorkomt! Alle
uitstulpingen zijn schuin naar voorgericht. Wel is
iedere uitstulping anders zodat je een exemplaar
er aan kan herkennen. I

x Duiven nesten controleer ik eigenlijk nooit in de eifase. Zezijn in mijn optiek nogal verstoringsgevoelig
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