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de Hubertusvereniging Vlaanderen. Op het terrein werden de gegevens en stalen ingezameld 

door verschillende jagers uit volgende 11 deelnemende wildbeheereenheden (WBE’s): 

• WBE Bos en Duin Kasterlee 

• WBE Breeven 

• WBE De Aa 

• WBE De Hei 

• WBE De Korhaan 

• WBE De Vart 

• WBE Dessel 

• WBE Ijzervalleien 

• WBE Merksplas 

• WBE Tussen Ijzer en Houtland 

• WBE Westhoek 

We bedanken ook de technische medewerkers Erik Verschaffel en Jan Vercammen van het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek voor hun ondersteuning. 
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Samenvatting 

Samen met een toename in de Vlaamse houtduivenpopulatie neemt ook het aantal klachten 

over landbouwschade door houtduiven nog steeds toe, vooral tijdens de lente/zomer. De 

jachtperiode zoals die momenteel in Vlaanderen voor houtduif van kracht is concentreert zich 

echter in hoofdzaak op de herfst/winter waardoor de reguliere jacht moeilijk als een middel 

voor schadepreventie kan worden gebruikt. Voor het bepalen van de jachtopeningstijden 

wordt er rekening gehouden met de ligging van het broedseizoen van houtduiven in 

Vlaanderen, waarvan tot op vandaag wordt aangenomen dat het al in maart begint en tot 

september duurt. Eerste voorlopige resultaten van een analyse op geschoten houtduiven in 

het broedseizoen 2008 tonen echter een broedseizoen dat in centraal West-Vlaanderen pas 

vanaf mei in belangrijke mate toeneemt. Daarom had deze studie in eerste plaats als doel 

om na te gaan wanneer het broedseizoen bij houtduiven in Vlaanderen begint. Omdat de 

meer traditionele methodes voor het bestuderen van het broedseizoen bij vogels zeer 

arbeidsintensief zijn en er toch jaarlijks hoge afschotcijfers worden gerealiseerd had de 

studie ook als doel om na te gaan of ook gegevens uit afschot hiervoor kunnen worden 

gebruikt. De focus in deze studie lag, omwille van de link met landbouwschade, op het 

landelijk gebied. Om de landschappelijke variatie maximaal mee op te nemen werd er 

geopteerd om zowel de meest bosarme als meest bosrijke regio’s van Vlaanderen te 

bemonsteren. Voor het gebruik van jachtgegevens bij het bepalen van het broedseizoen 

werd een vergelijking gemaakt tussen afschotgegevens, analyse van de rui bij geschoten 

juvenielen en gonadenanalyses bij geschoten adulte houtduiven. Er werd bij elk van deze 

gegevens in eerste instantie nagegaan of er verschillen tussen beide regio’s bestonden. 

Daarna werden de gegevens geanalyseerd om na te gaan wanneer het broedseizoen begon. 

De verzamelde jachtgegevens lieten niet toe eventuele regionale verschillen aan te tonen en 

toonden pas vanaf mei tot juli meer systematisch toenemende aandelen juvenielen in het 

afschot. De ruianalyses toonden geen verschillen tussen beide regio’s en er werd enkel vanaf 

de maand juni een iets hoger aantal uitgekomen juvenielen vastgesteld. Ook de 

gonadenanalyses lieten voor zowel mannelijke als vrouwelijke houtduiven geen verschillen in 

ontwikkeling tussen de regio’s zien. De analyses toonden verder dat bij mannelijke 

houtduiven de gonaden vanaf begin maart ontwikkelden terwijl vrouwelijke houtduiven pas 

eind maart/beging april seksueel actief werden. Alle resultaten samen leidden tot de 

conclusie dat in gans landelijk Vlaanderen de seksuele activiteit bij houtduiven pas in april 

begint. In 2011 begon de ei-afleg, die de start van het broedseizoen s.s. aangeeft, pas in 

mei. De grote piek in het uitkomen van juveniele houtduiven trad op in de maanden juni tot 

september. 



 

 
6 Het bepalen van het broedseizoen van houtduiven in Vlaanderen aan de 

hand van jachtgegevens 

www.inbo.be

 

English abstract 

Along with a numeral increase in Flemish woodpigeon, the number of complaints about 

agricultural damage attributed to woodpigeons still rises, especially during spring/summer. 

The current hunting season in Flanders, however, is concentrated in fall/winter. This makes it 

difficult to use hunting as a precautionary measure against crop damage. To determine the 

timing of the hunting season, the timing of the breeding season of woodpigeon in Flanders is 

taken into account. The breeding season is believed to start in March and last until 

September. Preliminary results of an analysis on hunted woodpigeons during the 2008 

breeding season, however, show that, at least for woodpigeons from the West-Flanders 

province, the breeding season doesn’t start until May. Therefore the first aim of this study 

was to determine the start of woodpigeon breeding in Flanders. Because traditional methods 

to study the breeding season of birds are highly labour-intensive and high numbers are shot 

annually anyway, the study also aimed to check whether hunting data could serve this 

purpose. Due to the link with agricultural damage, the study mainly focussed on rural 

environments. To maximize variation of the landscape, the choice of the study area was 

made so that it comprised both the most and least wooded areas in Flanders. To use hunting 

data in the determination of the breeding season a comparison was made between data on 

the number of pigeons shot, moult analysis of shot juveniles and gonad analysis in shot adult 

woodpigeons. In each of these data sets, we checked for regional differences prior to the 

investigation of the start of the breeding season. Data on the numbers shot did not allow an 

analysis between both regions and only showed higher numbers of juveniles in the hunting 

bag from May till July. No regional differences were found in the juvenile moult data. 

Furthermore, these data only showed a higher number of individuals hatched from June. The 

analyses of gonads also did not show regional differences for both male and female 

woodpigeons. Additionally, the data showed that male gonads started to develop from early 

March while female woodpigeons only reached a state of sexual activity from late 

March/early April. All results combined lead us to the conclusion that in rural parts of 

Flanders sexual activity only starts in April. In 2011 egg-laying, which indicates the start of 

the breeding season s.s., only started in May. The peak in hatching was situated from June 

till September. 
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1 Inleiding 

1.1 Houtduiven in Vlaanderen 
In Vlaanderen is de houtduif de meest geschoten wildsoort met een afschot van 45,60 

houtduiven/100ha (mediaan) over de periode 1999-2007 (Scheppers & Casaer 2008). 

Bovendien wordt de houtduif ook zo goed als gebiedsdekkend bejaagd met een afschot in 

vrijwel alle WBE’s (Scheppers & Casaer 2008). Het afschot vertoonde tussen 1999 en 2007 

een sterk stijgende trend en lijkt daarmee de populatietrend van houtduif in Vlaanderen en 

Europa te volgen (Scheppers & Casaer 2008). Tot 2007 bleken verschillende indicatoren erop 

te wijzen dat houtduiven een sterke toename kenden in Vlaanderen (Huysentruyt et al. 

2008). Gegevens voor de periode daarna uit het project ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’ 

tonen aan dat de Vlaamse houtduivenpopulatie sindsdien verder in zowel aantallen als areaal 

nog is toegenomen (Vermeersch & Onkelinx 2011). 

Deze toename heeft geleid tot een toename van klachten rond de landbouwschade die aan 

houtduiven wordt toegeschreven en tot vandaag voor klachten vanuit de landbouwsector 

zorgt (Deroo 2011). Vooral voor de teelt van vollegrondsgroenten zoals kolen, witloof e.d. 

steeg het aantal klachten aanzienlijk. Een dergelijke toename van zowel populatie als schade 

heeft de vraag naar een intensievere en efficiëntere bestrijding van de soort versterkt, 

waarbij voor een aanzienlijk deel zou worden ingezet op populatiebeheersing. Hierbij zou 

vooral de reguliere jacht een belangrijke rol kunnen spelen, aangezien daarbij minder 

beperkingen van kracht zijn dan voor bijzondere bejaging en bestrijding (zie jachtdecreet 

1991). 

Een belangrijk probleem bij het efficiënt terugdringen van de Vlaamse houtduivenpopulatie is 

het feit dat de Vlaamse (zomer)populatie, verantwoordelijk voor de meeste schade, in de 

winter sterk toeneemt door de aanwezigheid van trekvogels (Huysentruyt & Casaer 2009). 

Net in deze winterperiode ligt in Vlaanderen het actueel jachtseizoen voor houtduif (15/9 tot 

28-29/2). Eerste beperkte resultaten lijken dan ook te bevestigen dat de meeste houtduiven 

in Vlaanderen inderdaad in de winter worden geschoten, m.a.w. tijdens de reguliere jacht 

(Huysentruyt & Casaer 2009). Dit leidt er toe dat een groot deel van het gerealiseerde 

afschot op dieren gebeurt die geen onderdeel van het Vlaamse schadeprobleem zijn. Daarom 

rijst de vraag naar een uitbreiding of verschuiving van de huidige jachtopeningstijden, zodat 

een voldoende afschot op de inheemse broedpopulatie binnen de reguliere jacht kan worden 

verwezenlijkt.  

De openingstijden voor de jacht op de verschillende Vlaamse wildsoorten wordt vijfjaarlijks 

herzien en geregeld in het jachtopeningsbesluit. Voor het bepalen van de jachtopeningstijden 

bij houtduif wordt er, zoals dat wordt bepaald onder de Vogelrichtlijn (Anon. 2009a,b), 

rekening gehouden met de ligging van het broedseizoen in Vlaanderen. Tot op heden werd 

voor houtduif uitgegaan van een broedseizoen dat al in maart begint en tot september duurt. 

Eerste voorlopige resultaten van Huysentruyt en Casaer (2009) van een analyse op 1332 

vleugels van geschoten houtduiven in 2008-2009 (broedseizoen 2008) tonen echter een 

broedseizoen dat in centraal West-Vlaanderen pas vanaf mei in belangrijke mate toeneemt. 

Meer dan 90% van alle houtduiven die tot uitvliegen kwamen (en dus in het afschot konden 

voorkomen) bleek pas na de maand maart uitgekomen te zijn. Ongeveer 70% van alle 

juveniele houtduiven uit dat jaar bleken zelfs uitgekomen te zijn in de periode mei tot en met 

augustus. De discrepantie tussen deze gegevens en deze die gebruikt worden in het kader 

van de Vogelrichtlijn maakt het moeilijk exact in te schatten wanneer jacht op de inheemse 

populatie buiten het broedseizoen de meeste impact kan hebben. Ook in de documenten 

gekoppeld aan de Vogelrichtlijn wordt al gewezen op problemen die kunnen ontstaan door 

onvolledige gegevens. Hierbij wordt vermeld dat een grondige herziening van de gegevens 
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nog steeds aan de orde is om bijvoorbeeld onverklaarbare verschillen tussen buurlanden weg 

te werken (Anon. 2008, Anon. 2009b).  

Als de gegevens uit Huysentruyt & Casaer (2009) worden bevestigd zou dit betekenen dat in 

Vlaanderen jacht in de maand maart een mogelijk instrument zou kunnen zijn in het kader 

van schadebeheer door houtduiven. Voorliggend onderzoek heeft daarom als primair doel om 

na te gaan of deze resultaten uit de vorige studie kunnen worden bevestigd of ontkracht. 

 

1.2 Het bepalen van het broedseizoen 

1.2.1 Definitie 

Om het broedseizoen nauwkeurig te bepalen is het belangrijk een eenduidige definitie ervan 

te hanteren. Een vaak gehanteerde definitie hiervoor is die van Cramp (1977) waarin wordt 

gesteld dat het broedseizoen de periode is waarin een vogelsoort eieren legt en incubeert en 

waarin de jongen worden grootgebracht tot op het punt waarop ze kunnen vliegen. Deze 

definitie loopt niet altijd volledig gelijk met die van reproductieperiode, die volgens bepaalde 

definities ook de periode omvat waarbinnen soorten wel reproductief zijn maar nog niet 

effectief reproduceren. Het is ook binnen deze bredere reproductieperiodes dat gedrag zoals 

balts en het aanmaken van nesten wordt gerekend. Binnen de Vogelrichtlijn is vooral de 

definitie van broedperiode zoals die in art.7(4) wordt gehanteerd van belang (Anon. 2009a). 

In die context is door de Europese commissie een conceptnota opgemaakt die het algemeen 

gebruik van deze term toelicht (Anon. 2009b). Binnen deze nota wordt voor houtduif bepaald 

dat de start van de broedperiode samenvalt met de nestaanmaak en eindigt met het volledig 

zelfstandig zijn van de jongen (Anon. 2009b).  

1.2.2 Opzet 

Traditioneel wordt de periode van balts en nestaanmaak bestudeerd via observaties op het 

terrein (Murton 1958, Childress & Bennun 2001, Drent 2006, Bijlsma 2011). Daarna worden 

de nesten verder opgevolgd en wordt er bepaald vanaf wanneer er incubatie of broedzorg 

plaatsvindt (= actieve nesten) (Childress & Bennun 2001). Ook bij houtduiven in stedelijke 

omgeving wordt deze methodiek gebruikt (Ablas 2010). Wanneer het echter de bedoeling is 

om dit bij houtduiven in een meer landelijke omgeving na te gaan is de methodiek moeilijk 

uitvoerbaar door het feit dat veel nesten onbereikbaar of moeilijk te vinden zijn. Ook 

broeden houtduiven er geregeld boven vier meter hoogte (Cramp 1985), waardoor ze veel 

moeilijker te inventariseren zijn (Bijlsma 2011). Daarnaast vereist de methode een 

aanzienlijke inspanning van een groot aantal personen voor het uitvoeren van de observaties 

over een aanzienlijke oppervlakte (Murton 1958). Hierdoor is de methode erg gevoelig aan 

verschillende types van bias, zoals verschillen in ervaring en een mogelijke temporele 

spreiding van de inventarisaties (Murton 1958, Bijlsma 2011). 

Een aantal studies gebruiken bloedafnames bij vogels om via de verhoging van 

geslachtshormonen de ligging van de reproductieperiode te bepalen (Wingfield & Farner 

1978a,b, Ball & Wingfield 1987, Wikelski et al. 2003). Hierbij worden vogels met netten 

gevangen en wordt bloed snel na vangst (<10 min) afgenomen (Wingfield & Farner 

1987a,b). Deze methode is hierdoor zeer arbeidsintensief en het is moeilijk om snel grote 

aantallen vogels te bemonsteren. 

Zowel terreinobservaties als hormoonanalyses hebben dus het nadeel zeer arbeidsintensief 

te zijn, waarbij het moeilijk is op grote schaal te bemonsteren. Daarentegen worden er in 

Vlaanderen, maar ook daarbuiten, jaarlijks hoge afschotcijfers gebiedsdekkend gerealiseerd 

(Scheppers & Casaer 2008). Het is dan ook aangewezen om na te gaan of en hoe we 

afschotgegevens of biologische kenmerken van geschoten duiven kunnen gebruiken voor de 



 

 
www.inbo.be Het bepalen van het broedseizoen van houtduiven in Vlaanderen aan de 

hand van jachtgegevens 

11

 

bepaling van het broedseizoen bij houtduiven. Binnen deze studie was het daarom, naast het 

bepalen van de ligging van het broedseizoen, de bedoeling om verschillende mogelijke 

methodes om het broedseizoen te bepalen door gebruik te maken van afschotgegevens of 

door biologische parameters van geschoten duiven te vergelijken. 
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Studiegebied en praktische organisatie 

2.1.1 Studiegebied 

Verschillende auteurs stelden bij de beschrijving van het broedseizoen bij houtduif vast dat 

omgevingsfactoren tot regionale verschillen kunnen leiden. Zo blijken houtduiven uit 

verstedelijkte gebieden vroeger (februari) aan hun cyclus te beginnen dan houtduiven uit 

meer landelijke gebieden (Géroudet 1983, Cramp 1985, Bijlsma 2002). Ook in de piek in ei-

afleg werd tussen de verschillende groepen een verschil gezien. Houtduiven uit verstedelijkt 

gebied vertoonden een piek in april/mei, terwijl houtduiven uit landelijke gebieden een piek 

tussen juli en september vertoonden (Cramp 1985). De reden voor dit verschil wordt in 

verschillende factoren gezocht, waarvan de meest genoemde lichtcyclus, 

voedselbeschikbaarheid, lentetemperatuur en nestbeschikbaarheid zijn (Murton & Westwood 

1977, Cramp 1985). Omdat stedelijke omgevingen op elk van deze factoren inderdaad sterk 

verschillen van landelijke gebieden, kan een verschil in broedperiode inderdaad worden 

verwacht. Wanneer we echter, zoals in deze studie het geval is, vooral in het buitengebied 

(waar jacht plaatsvindt en schadegevoelige gewassen voorkomen) geïnteresseerd zijn, is het 

de verwachting dat vooral voedselbeschikbaarheid en nestgelegenheid een grotere rol zullen 

spelen. Het is bekend dat houtduiven in naaldhout sneller en meer succesvol tot nesten 

komen (Cramp 1985). Dit zou betekenen dat in regio’s met grotere bosoppervlakken (van 

vooral naaldhout), zoals Antwerpen en Limburg, houtduiven een vroeger broedseizoen 

zouden kunnen vertonen dan in de veel bosarmere regio’s Oost- en West-Vlaanderen.  

Omwille van het feit dat het onderzoek zich voornamelijk toespitst op het gebruik van 

populatiegegevens in de context van schadebeperking in het buitengebied werd ervoor 

gekozen niet te bemonsteren in verstedelijkte omgevingen. Om de variatie in het Vlaamse 

landelijk gebied maximaal mee op te nemen werd er geopteerd om zowel de meest bosarme 

als de meest bosrijke regio’s van Vlaanderen te bemonsteren (Figuur 1). 

 

Figuur 1: Overzichtskaart van de verspreiding van bosgebieden en de geselecteerde wildbeheereenheden (WBE’s) in 

Vlaanderen. 

 

Er werd hiervoor beroep gedaan op vrijwilligers afkomstig uit 11 verschillende 

wildbeheereenheden (WBE’s) uit zowel een bosrijke als bosarme regio (West-Vlaanderen en 
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de Kempen). De verdeling van zowel de vrijwilligers als de WBE’s werd zo gekozen dat zowel 

oppervlakte als het aantal vrijwilligers in beide regio’s vergelijkbaar waren. In West-

Vlaanderen werd op deze manier een oppervlakte van 48.181ha bemonsterd (regio 1), in de 

Kempen bedroeg deze 50.862ha (regio 2)(Figuur 1). In totaal namen 9 vrijwilligers uit West-

Vlaanderen deel, tegenover 11 uit de Kempen. 

2.1.2 Praktische organisatie 

De keuze voor het gebruik van jachtgegevens bij het bepalen van het broedseizoen viel op 

drie verschillende mogelijkheden: 

• Afschotgegevens (vanaf wanneer komen juveniele vogels in het afschot voor?); 

 

• Analyse van de juveniele rui (wanneer kwamen de geschoten juvenielen uit het ei?); 

 

• Analyse van de gonaden (vanaf welk moment zijn adulte dieren seksueel actief?). 

Elk van deze opties konden ofwel vrij eenvoudig door de jager op het terrein worden 

verzameld of lieten analyses toe op stalen die enige tijd door de jager konden worden 

bewaard. Op deze manier konden de analyses door INBO in de tijd worden gebundeld 

waardoor de verwerking efficiënt kon gebeuren. 

Om zowel afschotgegevens als vleugelanalyses toe te laten werd aan de deelnemende 

vrijwilligers gevraagd per geschoten duif een aantal gegevens en 1 vleugel bij te houden. 

Aan enkele van diezelfde deelnemers werd gevraagd om vroeg in het seizoen een aantal 

volledige duiven uit afschot in te zamelen voor gonadenonderzoek. 

Het INBO lanceerde hiervoor, in samenwerking met het kenniscentrum van 

Hubertusvereniging Vlaanderen, een oproep in de geselecteerde WBE’s. Voor de aanvang van 

het jachtseizoen werd hiervoor in beide regio’s een informatievergadering georganiseerd 

waarop vrijwilligers werden aangespoord om aan het project deel te nemen. 

Om jagers bijkomend te motiveren werd ervoor gekozen om de ingezamelde stalen te 

vergoeden. Voor elke ingezamelde vleugel werd €0,2 betaald, voor elke ingezamelde 

volledige duif €1. Per regio werd een maximale vergoeding voor 2800 vleugels en 120 

volledige duiven voorzien. Dit kwam op een totaal maximaal budget van €1.360.  

Voor de inzameling van de vleugels werden plastic afsluitbare enveloppen voorzien, waarbij 

de vleugels maximaal per 10 stuk kosteloos naar het INBO konden worden opgestuurd. Op 

deze manier werd stockage door de medewerker uitgesloten en werd ook de tijdsbesteding 

van het inzamelen door INBO sterk ingekort. Om hygiënische redenen werd gevraagd enkel 

de handvleugel (de 10 buitenste of primaire pennen) op te sturen. Dit had als bijkomend 

voordeel dat de duiven hun waarde als wildbraad niet verloren. Op die manier werd een 

gelijke staalname van zowel jonge als oudere dieren gewaarborgd, aangezien jonge dieren 

een hogere consumptiewaarde hebben. Van elke houtduif werd slechts 1 vleugel gevraagd 

(bij voorkeur de rechtervleugel) om dubbele gegevens te vermijden. 

De volledige duiven werden gedurende de inzamelperiode tweewekelijks door een 

medewerker van het INBO opgehaald. Er werd dus een minimale opslagcapaciteit van de 

jager zelf vereist. Enkel houtduiven met slechts beperkte letsels aan de lichaamsholte 

kwamen in aanmerking voor verder onderzoek.  
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2.2 Afschotgegevens 

2.2.1 Principe 

Voor elke ingezamelde vleugel werd gevraagd de naam van de jager, de datum en de plaats 

van het afschot (jachtveldnummer) te noteren. Omdat jagers die vleugels inzamelden zich er 

toe verbonden om van alle door hun geschoten houtduiven een vleugel op te sturen konden 

deze gegevens ook gebruikt worden als afschotgegevens. Het was de bedoeling aan de hand 

van deze gegevens na te gaan vanaf welk punt in het seizoen aanzienlijke aantallen 

juveniele dieren in het afschot voorkwamen. Het bijhouden van het aantal juveniele vogels in 

het afschot is de meest eenvoudige manier om het broedseizoen na te gaan omdat in theorie 

de vaststellingen en rapportage door de jager zelf kunnen gebeuren. Als de resultaten van 

deze gegevens goed blijken aan te sluiten bij de conclusies van de andere methoden is deze 

aanpak omwille van zijn eenvoud te verkiezen om te worden gebruikt in een bredere, meer 

gebiedsdekkende en langetermijn monitoring van het broedseizoen van houtduiven. 

2.2.2 Statistiek 

In eerste instantie werd de verdeling van de gegevens over de verschillende maanden uit 

beide regio’s getest via een chi-kwadraattoets (Agresti 2007). Indien de inzameling gelijk 

gebeurde in beide regio’s, kan ook de aantalsverdeling van de geschoten juvenielen worden 

getest. Hierbij werd als nulhypothese uitgegaan van een gelijke verdeling (geen regionale 

verschillen). 

Verder werden de evolutie van het procentueel aandeel juvenielen in het afschot zowel per 

regio als over beide regio’s samen beschreven. 

 

2.3 Vleugelanalyse 

2.3.1 Principe 

In Vlaanderen werd in het verleden al gebruik gemaakt van het ruischema bij juveniele 

houtduiven om de maand van uitkomen te bepalen (zie Huysentruyt & Casaer 2009). Het 

enige probleem bij het gebruik ervan is dat enkel uitgevlogen en tot het afschot overlevende 

jongen kunnen worden bemonsterd (Huysentruyt & Casaer 2009). Voor het inzamelen van 

vleugels werd in dit onderzoek gestreefd naar een 500-tal tot op maand van uitkomen 

determineerbare vleugels per regio (juvenielen). Aangezien Huysentruyt & Casaer (2009) 

een aandeel juveniele vogels in het zomerafschot van ca. 20% terugvonden, lag het totaal 

streefcijfer op 2000-2800 in te zamelen vleugels per regio, bij voorkeur evenredig verspreid 

over de verschillende maanden (250-350 vleugels/maand). 

Het schatten van de leeftijd gebeurde op basis van de aanwezigheid van juveniele 

handpennen. Deze handpennen worden gekenmerkt door een bleekbruine kleur, bleke 

veertippen en zijn vaak erg gesleten (Cramp 1985). De handpennen ruien daarenboven 

steeds samen met de bijhorende handpendekveren. Deze laatste vertonen in juveniele vorm 

een duidelijk bruin randje (dat op de buitenste pennen weliswaar kan ontbreken) (Cramp 

1985). Voor de volledige uitleg met determinatiesleutel voor de verschillende leeftijdsklassen 

verwijzen we naar Huysentruyt & Casaer (2009). Kortweg komt het er voor het 

onderscheiden van juveniele vogels op neer dat er juveniele handpennen of 

handpendekveren aanwezig moeten en dat de handpenrui zich tot 1 ruipunt beperkt. Voor de 

berekening van de maand van uitkomen werden enkel de vleugels van juveniele houtduiven 

(= duiven geboren in het 1e kalenderjaar) gebruikt. Ook bij duiven in hun 2e kalenderjaar 

kunnen nog juveniele handpennen worden teruggevonden maar door het feit dat de rui 
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gedurende een ongekende periode wordt onderbroken tijdens de winter, is het onmogelijk 

om bij deze vogels nog de maand van uitkomen exact te bepalen. 

Bij houtduiven bedraagt een volledige ruicyclus 7 tot 8 maanden, wat bij seriële rui neerkomt 

op een 3 - 3,5 weken per geruide handpen (Niethammer 1970, Ginn & Melville 1983, Cramp 

1985). Bij juvenielen verloopt de rui iets sneller (Niethammer 1970), waardoor het raadzaam 

is een ruisnelheid van drie weken per handpen te hanteren. Aangezien de juveniele 

handpenrui op een leeftijd van ca. 45 dagen na uitkomen wordt gestart (Niethammer 1970, 

Ginn & Melville 1983, Cramp 1985), kon op basis van het ruischema en de afschotdatum de 

datum van uitkomen worden afgeleid. Om het aantal vrijheidsgraden bij de data-analyse te 

beperken werden alle datums afgerond tot op de maand. 

 

Figuur 2: Overzicht van de vleugels van een adulte (links) en juveniele (rechts) houtduif. De pijl geeft de diagnostische 

bruine rand op de juveniele handpendekveren aan, de cijfers tonen de nummering van de handpennen 

(primaire pennen P1-P10). Let op het ruipunt in de juveniele vleugel (P5). 

 

2.3.2 Statistiek 

De aantalsverdeling van de uitgekomen dieren per maand werd voor beide regio’s getest via 

een chi-kwadraattoets. Hierbij werd als nulhypothese uitgegaan van een gelijke verdeling 

(geen regionale verschillen).  

Vervolgens werd de verdeling over de verschillende geboortemaanden van alle juvenielen 

nagegaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat vroeg geboren juvenielen in veel meer 

maanden kunnen worden geschoten dan laat geboren juvenielen. Hiermee werd geen 

rekening gehouden in de analyse van Huysentruyt & Casaer (2009) omdat in die studie de 

periode van inzameling vooral in het najaar lag (meeste vleugels ingezameld tussen 

augustus en december) waardoor dit van minder belang was. Om dit effect hier te vermijden 

werd het aandeel juvenielen uit een bepaalde geboortemaand per afschotmaand berekend. 

Zo werd voor elke afschotmaand het aandeel juvenielen geboren in elk van de voorafgaande 

maanden berekend. Omdat juvenielen het nest pas verlaten na 20-35 dagen kunnen alle 
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juvenielen uit een geboortemaand pas in de tweede maand na de geboorte in het afschot 

voorkomen. Daarom werden de gemiddelden enkel berekend op de geboortemaanden die 2 

maanden voor de afschotmaand waren gelegen. Zo werd in juli het gemiddeld aandeel op 

het totaal afschot berekend van juvenielen geboren in maart, april en mei (zie Figuur 4). 

Ook werd de spreiding van de gegevens beschrijvend weergegeven. 

 

2.4 Gonadenanalyses 

2.4.1 Principe 

Het principe om de gonaden van vogels te analyseren voor het bepalen van het broedseizoen 

is goed gekend, ook bij houtduif (Murton et al. 1963, Lofts et al. 1966, Guttiérrez et al. 

1975, Frith et al. 1976, Murton & Westwood 1977). Voor het bestuderen van de gonaden 

werden volledige duiven ingezameld, vanaf twee weken voor tot twee weken na de 

verwachte start van het broedseizoen. Er werd gestreefd naar een totaal van 240 duiven. 

Hierbij was het de bedoeling verspreid over 6 specifieke inzamelweken (week van 14/2, 

28/2, 14/3, 28/3, 11/4 en 25/4/2011) 20 houtduiven per regio in te zamelen. Bij elke 

inzameling werd gevraagd om, naast de identiteit van de jager, de datum en plaats van het 

afschot (jachtveldnummer) bij te houden.  

Van alle ingezamelde houtduiven werden leeftijdsklasse (2e kalenderjaar of adult), gewicht 

en geslacht genoteerd. Daarna werd een analyse van de gonaden uitgevoerd zoals 

beschreven in Lofts et al. (1966) en Guttiérrez et al. (1975). Er werd telkens zowel een 

analyse met continue als discrete variabelen uitgevoerd. Hierbij werden de mannelijke 

gonaden (linkertestis) na microscopische analyse eerst geklasseerd als actief/niet-actief, 

afhankelijk van de afwezigheid van spermatozoa. Lofts et al. (1966) gebruikte vervolgens 

het testisvolume als metrische variabele. Om het volume te schatten werd in deze studie het 

gewicht van de grootste testis gemeten. Vrouwelijke gonaden (ovaria) werden geklasseerd 

als actief/niet-actief op basis van de aanwezigheid van follikels >5,5mm (naar Guttiérrez et 

al. 1975). Als metrische variabele werd de diameter van de grootste follikel per houtduif 

bepaald, wanneer eieren met schaal aanwezig waren werden deze geklasseerd als follikels 

van 20mm, de maximale follikelgrootte voor de eischaal werd gevormd. 

2.4.2 Statistiek 

De spreiding van het totaal aantal ingezamelde duiven werd per leeftijdsklasse (2e 

kalenderjaar en adult) over de verschillende weken voor elk geslacht via een 

chikwadraattoets getest op homogeniteit. Bij een homogene verdeling betekent dit dat beide 

leeftijdsklassen in gelijke verhoudingen over de verschillende weken werden ingezameld 

zodat een verdere vergelijking van het aantal geslachtsrijpe dieren in elke leeftijdsklasse 

mogelijk wordt. Wanneer ook het de geslachtsrijpe dieren gelijk waren verdeeld over de 

verschillende weken konden alle duiven per geslacht verder samen worden behandeld. 

Wanneer dat niet het geval was werden verdere analyses enkel met adulte dieren 

verdergezet. Het viel immers te verwachten dat, wanneer er een verschil in 

reproductieseizoen tussen beide leeftijdsklassen zou bestaan, adulte dieren vroeger tot 

broeden zouden komen dan 2e kalenderjaardieren. In de laatste categorie komen immers 

nog veel dieren voor die minder dan 1 jaar oud zijn en zich dus nog niet voortplanten 

(Cramp 1985).  

In tweede instantie werd nagegaan of de dieren in beide regio’s gelijk werden ingezameld. 

Indien dit het geval was kon worden nagegaan of de verdeling van het aantal geslachtsrijpe 

dieren tussen beide regio’s eenzelfde spreiding vertoonde. Een verschil in spreiding bij een 
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gelijke inzameling zou er immers op wijzen dat het geslachtsrijp worden in beide regio’s 

verschillend verloopt. Er werd telkens als nulhypothese uitgegaan van een gelijke verdeling. 

Daarnaast gebeurde voor beide geslachten een analyse uitgevoerd op de temporele verdeling 

van de metrische gegevens. Hiervoor werd een generalized lineair model (glm) gebruikt dat 

naging in welke mate de leeftijdsklasse, de regio en/of de staalnameweek van belang waren 

als factoren (McCullagh & Nelder, 1989). Voor de verdeling van de gemeten variabelen werd 

uitgegaan van een Poisson-verdeling. Ook hier geldt dat wanneer leeftijdsklasse een 

significante factor blijkt, verdere analyses enkel met de adulte dieren worden uitgevoerd. 

 

 

 

Figuur 3: Overzicht van verschillende macroscopische ontwikkelingsstadia van de gonaden van vrouwelijke (a,b,c) en 

mannelijke (d,e) houtduiven.  
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3 Resultaten 

3.1 Afschotgegevens 
Er werden 1659 vleugels ingezameld verdeeld over negen maanden (februari-oktober 2011) 

(Tabel 1). Dit aantal lag ruim onder het vooropgestelde streefcijfer van 4000-5600 

houtduiven. Ook per maand werd het streefcijfer van 250-350 houtduiven enkel in de maand 

juli gehaald. Uit regio 2 werden vanaf augustus geen vleugels meer ontvangen. Dit maakte 

dat de verdeling over beide regio’s niet gelijk was (χ²=450,01; df=8, p<0,001). Ook 

wanneer enkel de eerste zes maanden (waarbij in beide regio’s werd ingezameld) in rekening 

werden genomen was de inzameling niet gelijk (χ²=132,13; df=5, p<0,001). 

Tabel 1: Verdeling van de ingezamelde vleugels over de verschillende maanden en regio’s met weergave van het aantal 

en percentage juvenielen per maandelijks ingezameld aantal duiven per regio. 

  regio 1 regio 2 Totaal 

 # juv % # Juv % # juv % 

Februari 56 0 0 125 0 0 181 0 0 

Maart 15 0 0 44 0 0 59 0 0 

April 4 0 0 0 0 - 4 0 0 

Mei 50 2 4 24 3 13 74 5 7 

Juni 40 0 0 73 0 0 113 0 0 

Juli 495 46 9 334 38 11 829 84 10 

Augustus 75 2 3 0 0 - 75 2 3 

September 161 41 25 0 0 - 161 41 25 

Oktober 163 62 38 0 0 - 163 62 38 

TOTAAL 1059 153 79 600 41 24 1659 194 83 

 

Hierdoor was het niet mogelijk het verschil in de verdeling van het aantal juvenielen over de 

verschillende maanden tussen regio’s te testen. Daarom rest enkel een beschrijvende 

analyse van de resultaten, zoals die is weergegeven in Tabel 1. Daar zien we dat het aandeel 

juvenielen in het afschot tot en met april op nul bleef. In mei werden in beide regio’s lage 

aandelen opgetekend, waarna de aandelen in juni terugvielen op nul. Vanaf juli werden meer 

systematisch toenemende aandelen juvenielen in het afschot vastgesteld. 

 

3.2 Vleugelanalyses 

3.2.1 Spreiding ingezamelde stalen 

Zoals blijkt uit Tabel 1 werden in totaal 194 vleugels van juveniele houtduiven ingezameld. 

Hiervan waren er 189 geschikt om tot op geboortemaand te determineren. 149 waren 

afkomstig uit regio 1, 40 uit regio 2. Naast het totaal aantal ingezamelde vleugels lag ook de 

verhouding aan juveniele dieren (ca. 12%) ruim onder de verwachtte 20%, zonder dat hier 

een aanwijsbare reden voor was. Dit zorgde er mee voor dat het aandeel uiteindelijk 
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ingezamelde vleugels (194) van juveniele duiven slechts een fractie bedroeg van het 

vooropgestelde aantal (1000). 

3.2.2 Analyses 

Omdat de geboortemaand niet rechtstreeks is gerelateerd aan de maand van inzamelen kon, 

ondanks de verschillen in de verdeling bij het inzamelen, toch een eventueel verschil in de 

verdeling over de geboortemaanden worden getoetst.  

In regio 2 werden enkel tot en met juli duivenvleugels ingezameld. Hierdoor konden enkel 

juvenielen die waren uitgekomen in de maanden maart tot juni in dit staal worden verwacht. 

Daarom werd voor een test tussen beide regio’s enkel een vergelijking gemaakt tussen deze 

vier maanden. De stalen uit deze maanden bleken gelijk verdeeld (χ²=4,79; df=3, p=0,19). 

Voor zover kan worden nagegaan bestaat er dus geen verschil in de verdeling tussen de 

verschillende geboortemaanden in beide regio’s over deze eerste periode.  

Door de gelijke verdeling van de geboortemaanden konden alle stalen van beide regio’s 

verder samen worden vergeleken voor het bepalen van het eigenlijke broedseizoen. 

 

Figuur 4: Gemiddeld percentage van houtduiven die in een bepaalde maand uitkwamen in het afschot van de maanden 

waarin die duiven kunnen worden geschoten (zie ook 2.3.2) (+/- 95%BI). 

 

Bij een vergelijking van het gemiddeld aandeel uit elke geboortemaand over de verschillende 

afschotmaanden (Figuur 4) blijkt dat enkel voor de maanden juni-augustus een iets hoger 

gemiddelde wordt vastgesteld. Omdat enkel tot oktober werd ingezameld kon geen waarde 

voor september worden berekend en geen betrouwbaarheidsinterval op de waarde voor 

augustus. Daardoor kunnen weinig tot geen conclusies worden getrokken voor wat de piek in 

geboorteseizoen betreft. Toch blijkt het aandeel voor de zomermaanden iets hoger te liggen 

dan dat voor de lente.  
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3.3 Gonadenanalyses 

3.3.1 Spreiding ingezamelde stalen 

Er werden in totaal 272 volledige duiven ingezameld, waarvan 270 geschikt waren voor 

verder onderzoek. 63 duiven waren afkomstig uit regio 1 en 207 uit regio 2. 185 van deze 

duiven waren adulte dieren, 82 waren 2e kalenderjaardieren en drie waren juveniel. Enkel 2e 

kalenderjaardieren en adulten werden weerhouden voor gonadenanalyse. Dit betekent dat 

het vooropgestelde doel van 240 duiven ruim werd gehaald. De spreiding over de 

verschillende weken en regio’s was echter niet egaal verdeeld (Tabel 2). In regio 1 werden 

slechts in twee van de zes vooropgestelde weken de vereiste 20 duiven ingezameld, terwijl 

dat in regio 2 voor vijf weken het geval was. In elk van de weken, met uitzondering van 

week 1 werden wel voor beide regio’s samen de vereiste tien duiven per geslacht ingezameld 

om een vergelijking mogelijk te maken. 

Tabel 2: Verdeling van de ingezamelde volledige duiven over de verschillende weken, regio’s en geslachten (adult/2e 

kalenderjaar). 

  regio 1 regio 2 Totaal 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

week 1 0/0 0/0 4/1 2/2 4/1 2/2 

week 2 9/2 6/4 8/5 9/4 17/7 15/8 

week 3 4/0 3/1 11/14 14/8 15/14 17/9 

week 4 1/0 0/0 21/13 11/6 22/13 11/6 

week 5 4/3 4/2 10/1 11/2 14/4 15/4 

week 6 9/1 9/1 23/6 12/6 32/7 21/7 

Totaal 
63 

(49/14) 
204 

(136/68) 
150 

(104/46) 
117 

(81/36) 

 

3.3.2 Analyses 

3.3.2.1 Vrouwelijke houtduiven 

De inzameling van de 117 vrouwelijke houtduiven gebeurde voor beide leeftijdscategorieën 

gelijk over de verschillende inzamelweken (χ²=2,28, df=5, p=0,81). Dit liet toe om na te 

gaan of ook het aantal geslachtsrijpe vrouwtjes in beide leeftijdsklasse eenzelfde verdeling 

over de verschillende inzamelweken vertoonde. Ook hier bleken beide verdelingen gelijk 

(χ²=5,03, df=4, p=0,28). Hierdoor konden de gegevens van zowel adulte als 2e 

kalenderjaardieren verder samen worden verwerkt. 

Bij een analyse van het totaal aantal ingezamelde adulte en 2e kalenderjaar vrouwtjes bleken 

de aantallen niet gelijk verdeeld over beide regio’s in de verschillende weken (χ²=14,36; 

df=5, p=0,01). Het was daarom onmogelijk om na te gaan of het aantal geslachtsrijpe 

vrouwtjes een verschil in verdeling over de inzamelweken vertoonde tussen beide regio’s. 

Wanneer we het aandeel seksueel actieve vrouwtjes per regio en over gans Vlaanderen 

naast elkaar zetten (Tabel 3) zien we dat vanaf week 4 (28/3-3/4) het aandeel reproductieve 

vrouwtjes plots sterk toeneemt. Deze tendens is vooral duidelijk in regio 2 en door de hogere 

aantallen uit deze regio ook in het totaalbeeld. Toch wijzen ook de beperkte gegevens van 

regio 1 in dezelfde richting.  
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Tabel 3: Vergelijking aantallen seksueel actieve vrouwtjes. 

  regio 1 regio 2 Totaal 

 # # actief %  # # actief % # # actief % 

week 1 0 0 - 4 0 0 4 0 0 

week 2 10 0 0 13 2 15 23 2 9 

week 3 4 1 25 22 1 5 26 2 8 

week 4 0 0 - 17 7 41 17 7 41 

week 5 6 2 33 13 7 54 19 9 47 

week 6 10 4 40 18 8 44 28 12 43 

 

Wanneer we de diameter van de grootste follikel als maat nemen voor geslachtsrijpheid dan 

blijkt een model met daarin de leeftijdsklasse significant verschillend van een model met 

enkel week en regio (F=7,69, df=107, p=0,007). Uit deze analyse blijkt dus toch een 

verschil te bestaan tussen vrouwelijke duiven in hun 2e kalenderjaar en adulten. Bij een 

verdere analyse met enkel adulte vrouwelijke dieren bleek het beste model datgene te zijn 

waarin enkel de week als verklarende factor voor de follikelgrootte gebruikt wordt (Tabel 4). 

Dit betekent dat volgens deze analyse de regio waarin de duif werd verzameld geen 

betekenisvolle factor is.  

Tabel 4: Vergelijking van de verschillende modellen voor de follikelgrootte. 

Model Termen Res. Df Resid. Deviance Df Deviance F Pr(F) 

1 Regio*Week 71 196,58     

2 Regio+Week 74 206,48 -3 -9,89 1,06 0,37 

3 Week 75 208,89 -1 -2,41 0,77 0,38 

 

Wanneer enkel de week van verzamelen een rol speelt in de kans dat een duif geslachtrijp 

wordt en niet de regio of de leeftijd van de duif kunnen alle vrouwelijke duiven samen 

worden geanalyseerd voor het bepalen van het broedseizoen. 

Bij het gebruik van het meest geschikte model voor het voorspellen van de maximale 

follikelgrootte voor elk van de bemonsterde weken blijkt dat vrouwelijke houtduiven in 2011 

in Vlaanderen pas vanaf week 4 (28/3-3/4) seksueel actief worden (Figuur 5). 
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Figuur 5: Gemodelleerde maximale follikelgrootte bij vrouwelijke houtduiven (+/- SE), referentielijn op 5,5mm heeft 

grens voor geslachtsrijpheid aan.  

 

3.3.2.2 Mannelijke houtduiven 

Van de 150 mannelijke houtduiven waren bij negen duiven de gonaden niet geschikt voor 

analyse. De inzameling van de overige 141 gebeurde voor beide leeftijdscategorieën niet 

gelijk over de verschillende inzamelweken (χ²=17,17, df=5, p=0,004). Hierdoor kon niet 

worden nagegaan of het aantal geslachtsrijpe mannetjes in beide leeftijdsklassen eenzelfde 

verdeling over de verschillende inzamelweken vertoonde. Daardoor werd enkel verder 

gewerkt met de gegevens van de adulte mannelijke duiven. 

Bij een analyse van het totaal aantal ingezamelde adulte mannetjes bleken de aantallen ook 

niet gelijk verdeeld over beide regio’s in de verschillende weken (χ²=14,36, df=5, p=0,01). 

Het was daarom onmogelijk om na te gaan of het aantal geslachtsrijpe mannetjes al dan niet 

gelijk was verdeeld over de inzamelweken tussen beide regio’s. 

Een vergelijking van het aantal seksueel actieve adulte mannetjes toont dat een groot 

aandeel mannelijke houtduiven in de bestudeerde gebieden al seksueel actief is vanaf week 

2 (28/2-6/3). Dit aandeel wordt in hoofdzaak gestuurd door de grotere aantallen die in regio 

2 werden ingezameld, maar ook de stalen uit regio 1 wijzen in dezelfde richting. 
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Tabel 5: Vergelijking aantallen seksueel actieve adulte mannetjes. 

 regio 1 regio 2 Totaal 

 # # actief # # actief # # actief 

week 1 0 0 4 0 4 0 

week 2 9 7 8 6 17 13 

week 3 4 4 11 8 15 12 

week 4 1 1 20 18 21 19 

week 5 4 4 10 10 14 14 

week 6 9 9 23 23 32 32 

 

Als metrische variabele werd het gewicht van de grootste testis genomen als maat voor het 

volume. Om deze veronderstelling te controleren werden van elke testis ook lengte(l) en 

breedte(b) gemeten. Vervolgens werd het volume van de testis berekend als dat van een 

ellipsoïde met als volume(v) v=4/3π(l/2)(b/2)² (zie ook Lofts et al. 1966). De lineaire 

regressie die de relatie tussen dit berekend volume en het gemeten gewicht beschreef bleek 

vervolgens hoog significant (p<0,001; R²=0,88). De veronderstelling dat gewicht een goede 

schatter voor volume zou zijn werd hiermee bevestigd. Om de meetfout zo klein mogelijk te 

houden werd dus geopteerd verder te werken met het gewicht van de grootste testis. 

Bij een vergelijking van de verschillende modellen bleek een model met daarin de 

leeftijdsklasse als factor significant te verschillen van een model zonder deze factor (F=130, 

df=139, p<0,001). Bij een vergelijking van de modellen gebaseerd op enkel adulte dieren, 

bleek het model met daarin zowel regio als de inzamelweek als verklarende factor het beste 

model (Tabel 6). Binnen dit model bleek vooral de week de meest significante factor (Tabel 

7). Omdat de interactie tussen beide niet significant bleek, kan hieruit worden besloten dat 

de inzamelweek een veel belangrijkere rol speelt in het geslachtrijp zijn van mannelijke 

houtduiven dan de marginaal significante invloed van de inzamelregio. 

Tabel 6: Vergelijking van de verschillende modellen voor de testisgrootte. 

Model Termen Res. Df Resid. Deviance Df Deviance F Pr(F) 

1 Regio*Week 92 9,84     

2 Regio+Week 96 10,28 -4 -0,43 1,09 0,36 

3 Week 97 10,83 -1 -0,55 5,53 0,02 

Tabel 7: Significantie van de verschillende factoren in het verklarend model voor testisgrootte. 

 Df Deviance Resid. Df Resid. Deviance F Pr(F) 

NULL   102 20,50   

Regio 1 0,32 101 20,19 3,24 0,075 

Week 5 9,91 96 10,28 20,36 <0,001 
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Wanneer we dit model gebruiken om voor beide regio’s per week het gewicht van de 

grootste testis te modelleren zien we opnieuw een sterke toename in testisgewicht vanaf 

week 2 (Figuur 6). Vervolgens is er sterke overlap met week 3 en een tweede sterke 

toename tussen week 3 en 4, waarna het testisgewicht nog slechts licht toeneemt. Het 

verschil tussen beide regio’s bevond zich vooral in een gewichtsverschil tijdens deze laatste 

weken, niet in een verschil in toename tussen de weken. Dit betekent dat de ontwikkeling 

van de gonaden bij de mannetjes in beide regio’s parallel verloopt, maar dat het uiteindelijk 

bereikte gewicht bij duiven uit regio 2 iets lager lag. 

 

Figuur 6: Gemodelleerde maximale testisgrootte bij mannelijke adulte houtduiven in beide regio’s (+/- SE). 
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4 Discussie 

4.1 Broedseizoen 
De afschotgegevens lieten niet toe eventuele regionale verschillen na te gaan. De gegevens 

leverden enkel een ruwe schatting van het broedseizoen op, waarbij pas vanaf juli merkbaar 

hogere aandelen juvenielen in het afschot voorkwamen. Bij houtduiven duurt de incubatietijd 

17-18 dagen, waarna de jongen het nest na 20-35 dagen verlaten (Murton & Isaacson 1964, 

Murton & Westwood 1977, Géroudet 1983, Cramp 1985). Dit zorgt ervoor dat de periode 

tussen ei-afleg en uitvliegen op 37-53 dagen moet worden geraamd. Ruwweg kan dus 

gesteld worden dat één tot twee maanden voor het verschijnen van juvenielen in het afschot 

de ei-afleg begint. De verzamelde afschotgegevens wijzen dus op een broedseizoen dat in de 

maand mei begon. 

De vleugelanalyses wezen, voor zover kon worden nagegaan, niet op verschillen in 

broedseizoen tussen beide regio’s. Ook lieten de resultaten weinig tot geen conclusies toe 

voor wat de piek in het uitkomen betreft. Het gemiddelde aandeel per geboortemaand over 

alle afschotmaanden bleek enkel voor de maanden juni tot augustus iets hoger, al was het 

niet significant. Een piek die in juni zou beginnen, wijst, rekening houdend met een incubatie 

van 17-18 dagen, op een piek in ei-afleg die in mei begint. 

De analyses van de gonaden van vrouwelijke houtduiven wezen op een broedseizoen dat 

zowel voor adulte als 2e kalenderjaarsdieren gelijk liep. Het was echter niet mogelijk om op 

basis van het aantal reproductieve duiven eventuele verschillen tussen beide regio’s te 

detecteren. Op basis van een modelbenadering van de diameter van de grootste follikel 

bleken er geen verschillen in de start van het broedseizoen tussen beide regio’s aanwezig te 

zijn. Zowel de resultaten voor de aantallen reproductieve vrouwelijke dieren als de 

follikelgrootte toonden aan dat vrouwtjes pas vanaf eind maart/begin april reproductief 

werden. 

Bij mannelijke houtduiven was het op basis van de gonaden niet mogelijk na te gaan of er 

verschillen in broedseizoen tussen de leeftijdscategorieën bestonden, waardoor enkel 

analyses op de adulte dieren werden uitgevoerd. Dit substaal was vervolgens te beperkt om 

verschillen tussen beide regio’s te onderzoeken. Een vergelijking van het aantal seksueel 

actieve adulte mannetjes toonde seksuele activiteit vanaf eind februari/begin maart. Een 

sterke toename in testisgewicht vanaf deze periode bevestigde dit. Bijkomend werd een 

tweede toename in het testisgewicht vanaf eind maart vastgesteld.  

De discrepantie tussen de aanwezigheid van sperma bij mannelijke duiven vanaf begin maart 

en de seksuele rijpheid bij vrouwelijke duiven vanaf eind maart is gekend bij houtduiven. 

Brits onderzoek uit 1966 gaf al aan dat, hoewel mannelijke houtduiven rijpe testes bezaten 

vanaf maart tot eind september, er enkel werd gebroed wanneer de omgevingscondities 

geschikt waren (Lofts et al. 1966). Het is enkel gedurende deze periodes dat koppels 

voldoende tijd in hun territoria samen doorbrengen om door stimulerende balts een 

fysiologische conditie te ontwikkelen die ovulatie toelaat (Murton et al. 1963, Lofts et al. 

1966). Het blijkt dus in deze gegevens zo te zijn dat mannetjes vanaf begin maart 

voorbereid zijn op een potentieel geschikte situatie. Ook bij vrouwtjes begint in deze periode 

de fysiologische voorbereiding die hen in een reproductieve fase moet brengen. Een fase 

waarin bij houtduiven de follikels gaan toenemen naar groottes tussen 1 tot 5 mm, hier in de 

maand maart, gebeurt immers ter voorbereiding op het broedseizoen onder invloed van 

gonadotropine en vervolgens het luteïniserend hormoon (LH) en follikel stimulerend hormoon 

(FSH) (Murton & Westwood 1977). Een tweede fase in de ontwikkeling van de follikels vangt 

enkel aan wanneer de duiven gekoppeld zijn en wanneer balts- en nestgedrag een positieve 

feedback hebben op het vrijzetten van FSH en LH (Murton & Westwood 1977). Het is 
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uiteindelijk pas nadat het ovarium oestrogeen produceert en de follikels verder ontwikkeld 

zijn dat ei-afleg volgt (Murton & Westwood 1977). Op basis van de in onze studie 

geobserveerde gonadenontwikkeling blijkt dus dat pas vanaf eind maart/begin april zowel de 

mannelijke als vrouwelijke dieren zich verder ontwikkelen zodat de periode van 

koppelvorming, balts en nestbouw in deze periode en de daaropvolgende weken moet 

worden gesitueerd. De resultaten van de gonadenanalyses wijzen dus op een broedperiode 

(zie 1.2.1) die in Vlaanderen in april begon.  

Deze gegevens sluiten aan bij de afschotgegevens die het broedseizoen (zie 1.2.1) vanaf mei 

situeerden. De combinatie van beide resultaten doet vermoeden dat in 2011 de 

broedcondities vanaf eind maart gunstig werden en dieren seksueel actief werden waarna 

het baltsgedrag en daaropvolgende nestbouw in april aanving. Vanaf eind april/begin mei 

werden vervolgens de eieren gelegd. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met eerdere 

gegevens uit Zuid-Engeland in 1967 waar de gonaden van houtduiven pas tot ontwikkeling 

kwamen bij daglengtes rond eind maart (Lofts et al. 1967a,b). Op dat moment werden 

duiven gekoppeld en ontstonden broedterritoria, hoewel de ei-afleg nog tot juni werd 

uitgesteld, vermoedelijk als een respons op de voedselomstandigheden (Murton & Isaacson 

1962, Murton et al. 1974). Het is gekend dat verschillen in fotoperiodiciteit een belangrijke 

rol spelen in de gonadenontwikkeling bij houtduiven (Lofts et al. 1967a). Hoewel de 

voedselomstandigheden tussen de studies in Zuid-Engeland (Lofts et al. 1967a,b) en onze 

studie merkelijk kunnen verschillen, is dit niet het geval voor de daglengte eind maart. Enkel 

de aanwezigheid van veel kunstlicht (in bijvoorbeeld sterk stedelijk omgevingen) zou tussen 

beide regio’s tot een verschil in reproductieve ontwikkeling kunnen leiden. Het feit dat ook 

uit onze gegevens eind maart/begin april als de aanvang van reproductieve rijpheid en 

paarvorming werd gevonden, wijst er echter op dat dit niet het geval is. De verwachting is 

dan ook dat, los van de voedselsituatie, het begin van seksueel actief gedrag weinig variatie 

over de verschillende jaren zal vertonen. 

De resultaten van de vleugelanalyses lieten een veel diffuser beeld zien, met een 

broedseizoen dat pas vanaf juni begint te pieken. Deze methode lijkt ook wel aan te sluiten 

bij de piek in ei-afleg zoals beschreven door Cramp (1985). Toch lijkt de aanpak veel 

gevoeliger voor fouten door de berekeningen die van een aantal aannames rond ruisnelheid 

uitgaan. Het is immers goed mogelijk dat juveniele aan verschillende snelheden ruien 

doorheen verschillende seizoenen (Murton et al. 1974), waardoor de leeftijd verkeerd wordt 

ingeschat.  

Ter conclusie kan worden gesteld dat in gans landelijk Vlaanderen het 

broedseizoen in 2011 pas in mei is begonnen terwijl de broedperiode jaarlijks 

vermoedelijk pas in april begint. De grote piek in het uitkomen van juveniele 

houtduiven trad op in de maanden juni tot september. 

4.2 Methodiek 
In dit rapport worden drie verschillende methoden vergeleken die gebruik maken van data 

verzameld via afschot voor het bepalen van het broedseizoen bij houtduiven. Van de drie 

vergeleken methodes leverde enkel de inzameling van volledige duiven voor 

gonadenonderzoek het aantal stalen op dat werd vooropgesteld. Voor afschotgegevens lag 

dit aandeel al aanzienlijk lager. De laagste aantallen t.o.v. de verwachtingen werden 

bekomen voor de ingezamelde vleugels van juveniele vogels. Dit kan mogelijk zowel worden 

verklaard door de verschillende absolute aantallen die nodig zijn voor elk van de methodes 

als door verkeerd vooropgestelde verwachtingen. Toch speelt vermoedelijk ook de kortere 

duur van de inzamelperiode van hele duiven, waardoor vrijwilligers makkelijker gemotiveerd 

bleven, een belangrijke rol. 
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Wanneer we ook de kostprijs, inspanning en nauwkeurigheid van de drie methodes met 

elkaar vergelijken (Tabel 8) blijken zowel afschotgegevens als gonadenanalyses met relatief 

weinig kosten en inspanning tot vrij bruikbare resultaten te leiden.  

Tabel 8: Vergelijking van de verschillende methodes voor het inzamelen van gegevens (- slecht, + goed, ++ zeer 

goed). 

Methode Inzamelduur Effectiviteit Kostprijs Inspanning Bruikbaar 

Afschot-

gegevens 
- - ++ ++ + 

Vleuganalyses - - + + - 

Gonaden-

analyses 
+ ++ + + ++ 

 

Toch is het niet zeker of afschotgegevens eenzelfde niveau van bruikbaarheid behouden als 

de gegevens door de jager zelf zouden worden verzameld. Afschotgegevens vereisen immers 

een goede kennis van de jager zelf die het onderscheid tussen adulte, 2e kalenderjaar- en 

juveniele houtduiven moet maken. Het herkennen van juveniele handpennen en 

handpendekveren is in eerste instantie vrij eenvoudig (Figuur 2). Daarna is het echter, op 

basis van het ruipatroon, veel moeilijker om het onderscheid te maken tussen juveniele en 2e 

kalenderjaardieren. Een alternatief daarvoor is het ontbreken van de witte nekband bij jonge 

juvenielen (Cramp 1985). Dit zou als kenmerk eenvoudig door de jager kunnen worden 

vastgesteld. Dit kenmerk heeft echter als groot nadeel dat het slechts gedurende een korte 

periode vast te stellen is. Daardoor is de spreiding van de ingezamelde gegevens sterk 

afhankelijk van de spreiding van de inzamelingen in de tijd. Dit alles maakt dat de data-

inzameling door jagers zelf sterk vatbaar voor fouten is. Daarnaast kan als algemene 

opmerking worden gesteld dat het inzamelen van monitoringdata door belanghebbenden zelf 

een risico op bias met zich mee kan brengen. 

Gonadenanalyses geven het meest volledige beeld van de start van de broedperiode. Ze 

geven immers aan wanneer dieren seksueel actief worden, een conditie die samenvalt met 

de start van balts- en nestgedrag. De resultaten zijn daarenboven ook goed verwerkbaar en 

leveren een hoge nauwkeurigheid op zodat het opsporen van regionale en/of temporele 

verschillen het meest waarschijnlijk is via deze methode. Nadeel is dat de methode niet 

toelaat na te gaan wanneer het eigenlijke broedseizoen plaatsvindt, een gegeven dat binnen 

het ontwikkelen van een populatiemodel voor houtduiven ook zeer belangrijke informatie kan 

opleveren. Toch kunnen we concluderen dat voor gonadenanalyses de beperkte kostprijs van 

het inzamelen van de stalen en de bijkomende inspanning die met het analyseren gepaard 

gaan zeker verantwoord zijn. Het valt daarom aan te bevelen om bij het opvolgen van de 

broedperiode van Vlaamse houtduiven deze methode in de toekomst waar mogelijk toe te 

passen. Dit is zeker het geval in het bepalen van het jachtseizoen in functie van de criteria 

uit de Vogelrichtlijn.  
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