Duiven
Geen stad zonder duiven
In grote steden zijn ze niet meer weg te
denken. Op veel pleinen zijn meer duiven te
zien dan mensen. Omdat ze - uiteraard - ook
poepen, is niet iedereen blij met die grote
zwermen duiven en is het op veel plaatsen
inmiddels verboden de vogels te voeren.
In het verleden hebben mensen wél heel veel
plezier gehad van duiven. Het waren
bijvoorbeeld bijzonder snelle postbodes!
Uiterlijk
De veren van duiven zijn meestal grijs of wit. Hun lichaam is een beetje bol en hun kop is
klein. De poten zijn vaak oranje. Duiven hebben een bobbeltje op hun snavel. Dat heet een
neusdop. Hoe ouder de duif is, hoe groter de neusdop.
Een mannetjesduif heet een doffer en een vrouwtje heet duivin. Een doffer is wat dikker
dan een duivin. Hij heeft ook een grotere neusdop. Daar kun je een mannetje dus aan
herkennen. Er zijn verschillende soorten duiven zoals postduiven, houtduiven, kroppers en
sierduiven.
Wat eten duiven?
Het voedsel van duiven bestaat uit granen, zaden en peulvruchten. Hierin zit alles wat ze
nodig hebben: eiwitten, koolhydraten en vetten. Net als bij mensen zijn de eiwitten van
belang voor de groei en het onderhoud van de spieren. e koolhydraten zijn van belang voor
de energie om te vliegen. De vetten zijn vooral reserve-energie. Duiven eten ongeveer 30
gram voer per dag.
Koud, maar toch warm
Vogels hebben een trucje waardoor ze warm blijven ook al is het buiten heel erg koud. Dat
trucje gebruiken duiven ook. Ze zetten hun veren uit, zodat er stilstaande lucht tussen de
veren blijft zitten die met behulp van hun lichaamstemperatuur opwarmt. Deze stilstaande

lucht isoleert en werkt dus als een soort warme
deken. Maar het opzetten van de veren is 's
winters niet genoeg om warm te blijven. Duiven
eten in de winter daarom veel meer vetten. Die
vetopslag zorgt ervoor dat ze langer warm blijven,
bovendien geeft het ze meer reservebrandstof in
hun lichaam om hun verbranding op gang te
houden om zichzelf warm te kunnen houden.

Een pieper
Als een duivin een ei gelegd heeft, broedt zij het in
drie weken tijd uit. Een jonge duif heet een pieper.
Piepers die uit hun ei komen, zijn nog een beetje nat
en hebben een gele kleur.
Na een paar weken, krijgen de jonge duifjes
veertjes. Piepers kunnen nog niet voor hun
eigen eten zorgen. Dat doen vader en moeder
nog voor hen. De ouders kauwen het voer
eerst voor. Als het een soort pap is, is het
makkelijker voor de piepers om het voedsel
door te slikken.
Wedstrijdje doen?
Er zijn mensen die wedstrijden houden met duiven. Ze merken hun duiven met een
rubberen ringetje om de poot. Hierop zetten ze een uniek nummer, zodat ze weten welke
duif van wie is. Alle duiven die meedoen aan de wedstrijd gaan in een vrachtwagen en
rijden dan naar bijvoorbeeld Frankrijk. Ze worden daar allemaal tegelijk losgelaten en
daarmee is de wedstrijd begonnen. De eigenaars van de duiven gaan thuis zitten wachten
tot hun duif weer terugkomt. De eigenaar van de duif die als eerste terug is, heeft de
wedstrijd gewonnen.

