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Nieuwe Uitgaven
Wintervogels
Op het moment dat ik dit schrijf ligt er weer 
wat sneeuw in de tuin en een vlies van ijs op 
het water van het vijvertje. Overal in het land 
staan de voerplanken opgesteld. Tegen de tijd 
dat u dit stukje onder ogen zal krijgen ben ik 
alweer gestopt met voeren. Ik ben nog van de 
oude stempel en leg de adviezen die tegen-
woordig wel gegeven worden om jaarrond 
vogels te blijven voeren naast mij neer. Mijn 
regel is om alleen te voeren als het echt koud 
is, bij voorkeur pas wanneer het vriest of in 
elk geval in perioden met nachtvorst. Bijvoe-
ren is prima, maar persoonlijk wil ik het toch 
liefst binnen de perken houden.
Ik had aanvankelijk dan ook enige reserve 
toen ik het boek Wintervogels van Lars Jons-
son onder ogen kreeg. Mijn eerste gedachte 
was dat het een vurig pleidooi voor het steeds 
populairder wordende bijvoeren zou zijn. 
Alweer een boek boordevol tips over hoe je 
vogels het beste naar je toe kunt lokken. 
Als snel kwam ik er achter dat mijn vooroor-
deel volstrekt onterecht was. Natuurlijk, Lars 
Jonsson voert ook in de winter vogels bij, 
maar hij neemt zijn lezers eveneens mee de 
natuur in. In dit boek beschrijft hij zoveel mo-
gelijk het natuurlijke gedrag van de vogels in 
de winter. Dat is leerzaam, want Lars Jonsson 
is een kenner en een uitstekende observator, 
die niet alleen prachtige tekeningen kan ma-
ken, maar ook veel kan vertellen over vogels.
In een paar korte inleidende hoofdstukken 

legt de auteur uit 
hoe het idee voor 
de samenstelling 
van het boek tot 
stand kwam. Aan-
vankelijk was het 
de bedoeling een 
eenvoudig boekje 
te maken, met 
plaatjes van vogels 
die de auteur/
kunstschilder zelf 
vanuit zijn atelier 
gemakkelijk kon 

zien, maar gaandeweg werden er steeds meer 
details toegevoegd en werd het een langjarig 
project.
Het boek bevat beschrijvingen van bijna 
zestig vogelsoorten. Allemaal soorten die nor-
maal in de wintertijd in Zweden voorkomen. 
Bij de selectie is gekeken naar de uitkomsten 
van Zweedse tuinvogeltellingen. Daaruit zijn 
vooral soorten geselecteerd die steeds hoog 
scoren. Watervogels werden voor dit boek 
overgeslagen, hoewel ook die bij de tellingen 
regelmatig gezien worden in Zweden. Een 
Nederlandse auteur zou uiteraard een andere 
lijst hebben samengesteld, maar de meeste 
soorten in dit boek kunnen we ook hier zien 
in de wintertijd. Laat u dus niet ontmoedigen 
door soorten die hier uiterst zeldzaam of zelfs 
zeer onwaarschijnlijk zijn zoals Grijskop-
specht of Bruinkopmees, want ook al is de 
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kans klein tot nihil dat u die soorten op de 
voertafel ziet verschijnen dan is het toch leuk 
om te lezen wat Jonsson daarover te vertellen 
heeft.
Het boek is schitterend uitgevoerd met talloze 
prachtige aquarellen. Die tonen de vogels in 
hun wintertooi. Jonsson laat ons gedetailleerd 
zien wat de verschillen zijn tussen manne-
tjes en vrouwtjes maar ook hoe de jongen te 
onderscheiden zijn. Waar nodig zijn er ook 
detailschetsen opgenomen. Zo weten we bij 
voorbeeld natuurlijk allemaal wel dat een 
Koolmees aan de onderzijde geel gekleurd is, 
maar een kunstenaar als Jonsson ziet dat an-
ders. Voor hem zijn er vele tinten geel en ook 
de andere kleuren kunnen sterk variëren. Voor 
het afbeelden van mezen – maar ook voor 
andere soorten – is dan ook een heel palet vol 
kleuren nodig. Jonsson gaat soms nog verder 
en laat ons niet alleen zien dat de veren van 
een vleugel onderling van kleur verschillen 
en wijst ons dan ook nog op kleinere details, 
zoals verschillen in randjes en omkadering 
van kleurvlakken van het verenpakket.
De soortbeschrijvingen zijn ook zeer infor-
matief en boeiend. Bij de meeste soorten 
gaat de auteur uitgebreid in op het gedrag, de 
spreiding en op foerageertechnieken.
Een schitterend boek dat een mooie aanvul-
ling is op de bekende veldgids ‘Vogels van 
Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oos-
ten’, u weet wel die zware dikke pil, waarvan 
ikzelf al jarenlang een verfomfaaid exemplaar 
meezeul in mijn rugzak. ‘De Jonsson’ zal ik 
maar zeggen, de bekende vogelgids met de 
meer dan 2700 afbeeldingen. Het boek Win-
tervogels zal ik maar niet gaan meezeulen in 
de rugzak. Dat zou zonde zijn van het boek, 
maar ik zal het zeker nog heel regelmatig in 
de handen nemen!

RAK

Jonsson, L. (2016): Wintervogels. 17,5 x 24 cm. 344 
bladzijden. Gebonden. Aquarellen in kleur, penteke-
ningen en verspreidingskaartjes. ISBN 978 90 215 
6306 0. Kosmos, Utrecht/Antwerpen. Prijs: €29,99.

teruggaan in de tijd. 
Mogelijk zelfs tot 
1980, het jaar waar-
in ‘De Huismus’ 
van Minouk van 
der Plas-Haarsma 
oorspronkelijk 
verscheen bij Het 
Spectrum in de 
reeks Dieren Dich-
terbij. Van dat boek 
zijn ook jaren later 
nog wel herdruk-
ken verschenen, 

maar voor zover ik weet geen andere, geheel 
nieuwe uitgave over de soort.
Hoe dan ook: nu is in de zich steeds uitbrei-
dende Vogelserie van uitgeverij Atlas Contact 
toch een actueel boek over de Huismus 
verschenen. Het is geschreven door Kees 
Heij – die voor lezers van het Vogeljaar geen 
onbekende is – en Jacques Vos. De laatst-
genoemde is een schoolvriend van Heij en 
uit het boek blijkt dat het geen toeval is dat 
zij gezamenlijk dit nieuwe boek schreven, 
want zij hadden destijds voor school al een 
werkstuk over dit onderwerp gemaakt. Later 
is Kees Heij zelfs gepromoveerd op een on-
derzoek naar Huismussen. Beide heren waren 
ook lid van NJN en ze waren al op jonge 
leeftijd actieve vogelaars. Het is dan ook geen 
wonder dat de eerste delen van het boek laten 
zien hoe hun enthousiasme voor vogels en 
met name voor de Huismus ontstaan is.
In het boek komen veel aspecten van de 
Huismus aan de orde. Na een hoofdstuk over 
het herkennen en de leefwijze volgt een deel 
over de verspreiding over een heel groot deel 
van de wereld. Wat betreft het uitwaaieren 
van de soort over de wereld speelde de mens 
een belangrijke rol, maar de auteurs laten ook 
zien dat de Huismussen heel goed in staat zijn 
zich aan te passen aan veranderende omstan-
digheden. Dat zal ongetwijfeld bijgedragen 
hebben aan de succesvolle kolonisatie op 
diverse plaatsen in de wereld. 
Ook het voedsel van Huismussen en het 
voeren van deze vogels komen in dit boek 
aan de orde, evenals de achteruitgang die de 
laatste jaren duidelijk merkbaar is en wat we 
daartegen zouden kunnen doen. Gelukkig 
zien de auteurs toch nog wel kansen voor de 
Huismus. Zij hebben nog hoop. In het boek is 
er ook aandacht voor bijzondere Huismussen 
en voor mensen met een bijzondere band met 
een mus.

De huismus
Boeken over vogels verschijnen met grote 
regelmaat. De onderwerpen zijn heel divers. 
Er zijn natuurlijk de vele veld- en determi-
natiegidsen, boeken over gedrag, ecologie 
of bijvoorbeeld biologische aspecten en er 
komen regelmatig monografieën uit over 
vogelsoorten. Voor een monografie over de 
Huismus moesten we tot nu echter erg ver 
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Hoewel het onderwerp van  dit boek de Huis-
mus is, komt ook de Ringmus aan de orde. 
Ook de ringmussenpopulatie neemt al jaren 
af, maar omdat aan dat verschijnsel in de 
media veel minder aandacht wordt besteedt 
hebben de auteurs ook hierop maar eens de 
aandacht gevestigd.
Het boek is zeer leesbaar geschreven en is 
heel informatief. Een echte aanrader voor het 
nachtkastje, maar ook een prima naslagwerk 
in uw vogelboekenbibliotheek.

RAK

Heij, K. & J. Vos (2016): De huismus. 14,5 x 21,5 
cm. 160 bladzijden. Foto’s in kleur en kaartjes. ISBN 
978 90 450 3023 4. Uitgeverij Atlas Contact, Amster-
dam/Antwerpen. Prijs: €19,99.

indeling te baseren op dezelfde criteria als 
in het vorige deel. De ontwikkelingen op dit 
gebied gaan echter onverminderd voort en 
elke gedrukte uitgave is gedoemd vroeger of 
later te verouderen. Ook nu is het dus aan te 
raden niet alleen gebruik te maken van het 
boek maar ook van de website HWB Alive. 
Deze is te vinden op: http://www.hbw.com 
en deze wordt voortdurend bijgehouden. Het 
is een uitstekend naslagwerk, maar de website 
is slechts beperkt openbaar toegankelijk. Om 
alle informatie te kunnen raadplegen moet 
men een abonnement nemen.
De Illustrated Checklist of the Birds of the 
World is evenals de voorgaande uitgaven 
weer een lust voor het oog. Van alle soorten 
zijn fraaie tekeningen in kleur en versprei-
dingskaartjes opgenomen. Ook is er per soort 
een beknopte beschrijving, een opsomming 
van ondersoorten en een korte toelichting op 
de verspreiding. 

RAK

Hoyo, J. del & N.J. Collar (red.) (2016): HBW 
and BirdLife International Illustrated Checklist of the 
Birds of the World. Volume 2.  Passerines. 31,7 x 25 
cm. 1014 bladzijden. Gebonden. Kaarten, tekeningen, 
tabellen en grafieken. Foto’s in kleur. ISBN: 978 84 
96553 98 9. Lynx Edicions, Barcelona. Prijs: €225,00 
(bij bestellen van beide delen via de website van de 
uitgever kan van een speciale aanbieding gebruikge-
maakt worden).

Illustrated Checklist of the Birds of the 
World
Van september 1991 tot november 2011 ver-
scheen de sublieme reeks ‘Handbook of the 
Birds of the World’ (HBW). Als aanvulling 
op deze reeks verscheen in 2014 ook deel I 
van de Illustrated Checklist of the Birds of the 
World (zie het Vogeljaar 63(1):48. Eind 2016 
verscheen het tweede deel van deze checklist, 
die daarmee ook compleet geworden is. 
In dit laatste deel komen alle zangvogels Pas-
serines aan bod. Daarin worden de volgende 
suborden onderscheiden: de Acanthisitti, 
de Tyranni en de Passeri. De eerste omvat 
slechts een enkele familie (Nieuw-Zeelandse 
Rotswinterkoningen). De tweede omvat veel 
meer families maar verreweg de meeste fami-
lies vallen onder de Passeri.

Tussen het ver-
schijnen van het 
eerste deel van 
het Handbook of 
the Birds of the 
World (HBW) en 
het laatste deel 
verstreek een groot 
aantal jaren. Pas 
enkele jaren daarna 
verscheen in 2014 
het eerste deel van 
de Checklist en 
nu, nog twee jaren 

later, het laatste deel. De taxonomie is een 
vakgebied dat voortdurend in beweging is. De 
auteurs hebben er alles aan gedaan om in de 
tekst van dit deel zoveel mogelijk de nieuwste 
inzichten op te nemen maar zij hebben er in 
dit deel toch voor gekozen om zich voor de 

Agrarisch natuurbeheer in Nederland
Zo ongeveer rond de jaren zeventig van de 
vorige eeuw drong het tot steeds meer men-
sen door dat het met de biodiversiteit in het 
agrarisch gebied niet bepaald de goede kant 
op ging. Steeds meer mensen ontplooiden ini-
tiatieven om de achteruitgang tegen te gaan. 
Er waren zorgen over het verdwijnen van 
akkerkruiden maar ook over de weidevogels, 
die zo karakteristiek zijn voor de uitgestrekte 
graslanden die Nederland heeft.
Vrijwilligers begonnen nesten te beschermen 
en boeren te adviseren hoe ze die konden 
ontzien bij de werkzaamheden op het land. 
Ook de overheid ging zich voor deze zaak 
inzetten en er werden regelingen opgesteld 
die erop gericht waren agrarisch natuurbeheer 
mogelijk te maken. Boeren die niet voor uit-
breiding en optimale moderne bedrijfsvoering 
kiezen en het beheer afstemmen op behoeften 
van vogels, krijgen te maken met inkom-
stenderving. Zij moeten extra kosten maken 
omdat er extra werkzaamheden moeten 
worden verricht. Ook kunnen de opbrengsten 
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lager zijn, door dat 
de oogst lager of 
van minder goede 
kwaliteit is. Bij 
veehouders kan het 
nodig zijn meer 
krachtvoer in te 
kopen omdat de 
grasproductie is af-
genomen. De over-
heidsregelingen 
voorzien daarom 
in een financiële 
compensatie voor 
zulke verliezen.

Ondanks verhoogde aandacht van agrariërs 
voor de natuur op hun land, de inzet van vele 
vrijwilligers en van verenigingen die zich 
inzetten voor natuur en landschapsbehoud, 
adviesbureaus en onderzoeksinstellingen die 
bij het agrarisch natuurbeheer zijn betrokken 
is de achteruitgang in grote lijnen door-
gegaan. Zeker, er waren ook successen en 
(soms lokale) verbeteringen te melden, maar 
het aantal soorten vermindert nog steeds. 
Houtwallen worden gekapt, de flora verarmt, 
insecten verdwijnen en het geluid van vogels 
verstomt op veel plaatsen. Er is regelma-
tig kritiek op het agrarisch natuurbeheer te 
horen geweest. ‘Het is allemaal weggegooid 
geld’, lees je dan, maar hoe zouden we er 
nu voorstaan als er niet zoveel inzet was 
geweest? Natuurlijk kan het altijd beter, maar 
als allen die zich nu inzetten voor behoud van 
natuur en landschap, het bijltje erbij zouden 
neergooien en er alleen nog maar oog zou 
zijn voor het steeds maar efficiënter maken 
van de agrarische bedrijven, dan gaat zeker 
in de richting van nog meer verdroging van 
veenweidegebieden en nog meer grootschali-
ge bedrijven. Dat gaat ten koste van natuur en 
landschap. Dan delven ongetwijfeld nog veel 
meer vogels, zoogdieren planten en insecten 
het onderspit!
Het boek ‘Agrarisch natuurbeheer in Ne-
derland’ geeft een gedegen en uitgebreid 
overzicht van de ontwikkelingen op dit 
onderwerp.
Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat is 
agrarisch natuurbeheer?’, Wat zijn de ontwik-
kelingen?’,  ‘Hoe effectief is het?’ of ‘Hoe 
kunnen we leren van het beheer?’ Ter verge-
lijking is daarbij niet alleen gekeken naar de 
resultaten op agrarische bedrijven maar ook 
naar natuurreservaten, waarvoor vergelijkbare 
ondersteunende overheidsregelingen bestaan.

In het eerste deel van het boek worden de ont-
wikkelingen op een rij gezet maar er is ook 
aandacht voor de organisatie van het natuur-
beheer in het land. Het tweede deel gaat over 
ecologische aspecten. Daarin komen onder 
andere de weidevogels de ganzenproblema-
tiek, akkervogels, sloten en slootkanten, groe-
ne landschapselementen en natuur rond erven 
uitgebreid aan de orde. Het derde deel is 
gewijd aan sociale en economische aspecten, 
zoals de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering 
en de inzet van ‘verbrede landbouw’ (meestal 
in de vorm van aanvullende activiteiten, zoals 
het opzetten van zorgboerderijen, verkoop 
van streekproducten, promoten van recreatie, 
educatie, etc.).
Het boek is door een groot aantal weten-
schappers en deskundigen geschreven en het 
is een uitstekend leerboek en naslagwerk voor 
iedereen die betrokken is bij of geinteresseerd 
is in het agrarisch natuurbeheer.

RAK

Snoo, G.R. de, Th.C.P. Melman, F.M. Brouwer, 
W.J. van der Weijden, H.A. Udo de Haes (red.) 
(2016): Agrarisch natuurbeheer - Principes, resultaten 
en perspectieven. 17 x 24 cm. 383 bladzijden. Paper-
back. Foto’s in kleur. Tabellen,  grafieken en kaartjes. 
ISBN 978 90 8686 281 8. Wageningen Academic 
Publishers, Wageningen. Prijs: €39,75. Verkrijgbaar 
bij boekhandels of te bestellen via de website van de 
uitgever: http://www.wageningenacademic.com.

Het vogelei - Wonder van volmaaktheid
Eieren kennen we allemaal. Niets bijzonders. 
Van bovenaf gezien rond. Van opzij gezien 
de typerende eivorm. Een harde en stevige 
schaal, waarmee je toch voorzichtig moet 
zijn. Je kan er behoorlijk hard op drukken, 
maar geef je er een klein tikje tegen met een 
hard voorwerp dan zit je zo met een hand 

vol struif. De 
meeste mensen 
zijn nog het meest 
vertrouwd met 
een gekookt ei. 
Dat kennen we 
van buiten en van 
binnen. Dat dacht 
ik tenminste, maar 
hoe meer ik las in 
het boek ‘Het vo-
gelei - Wonder van 
volmaaktheid’, 
geschreven door 
Tim Birkhead, hoe 
meer ik ontdekte 
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dat ik van een ei eigenlijk maar bitter weinig 
wist.
Met zijn nieuwe boek laat Tim Birkhead u 
kennismaken met alle aspecten van voge-
leieren. Uiteraard komen de samenstelling 
en de hele ontwikkeling van eicellen en de 
bevruchting tot aan het leggen van een ei aan 
bod, evenals het uitbroeden en het uitkomen 
van het jong. Daarmee is Birkhead echter nog 
niet uitverteld. Veel vogeleieren hebben een 
opvallende kleur, tekening of vorm. Daar-
door waren eieren ook vroeger erg gewild. 
Niet alleen voor de consumptie maar ook als 
verzamelobject. In het verleden, toen over be-
scherming nog niet werd nagedacht, werden 
soms enorm uitgebreide collecties aangelegd. 
In Groot-Brittannië, waar op steile rotskusten 
veel zeevogels broeden, haalden verzamelaars 
vaak halsbrekende toeren uit om eieren van 
de loodsteile richels te halen. In het boek 
staan daarover spannende verhalen. Tegen dat 
verzamelen zijn tegenwoordig terecht nogal 
wat bedenkingen, maar Birkhead laat ons wel 
zien dat dankzij de eiercollecties, die tegen-
woordig vaak bij wetenschappelijke instituten 
of musea ondergebracht zijn, er ook veel ken-
nis is opgeleverd over eieren. De collecties 
maakten het bijvoorbeeld mogelijk onderzoek 
te doen naar de gevolgen voor de kwaliteit 
van eieren bij veranderende omstandighe-
den (zoals de periode van zure regen, toen 
de eierschalen te dun en erg broos waren). 
Ook konden dankzij de collecties eieren van 
uitgestorven soorten nog onderzocht worden. 
In het boek gaat Birkhead in op vele vragen. 
Bijvoorbeeld waarom veel eieren een spitse 
punt hebben maar die van andere soorten juist 
weer niet. Waarom hebben eieren een kleur 
en waarom is er zoveel variatie in de tekening 
van de schaal. Hoe komen de kleurvlekken 
eigenlijk tot stand? Waar halen de vogels het 
calcium dat nodig is om de eierschalen te pro-
duceren? Pimpelmezen kunnen wel dertien 
eieren leggen en daarvoor is meer calcium 
nodig dan aanwezig is in hun eigen skelet! 
Waar komt die calcium vandaan en wat 
gebeurt er als calciumbronnen schaars zijn? 
Hoe kan een jong zich ontwikkelen in het 
ei? Hoe komt het aan voedsel en hoe kan het 
in het ei aan zuurstof komen? Hoe ontsnapt 
het uit zijn benarde positie in het afgesloten 
ei? In het boek komen al dit soort vragen aan 
de orde, maar daarnaast nog heel veel meer. 
Tim Birkhead is niet alleen een veel geprezen 
bioloog, hij is ook hoogleraar wetenschapsge-
schiedenis en dat stelt hem in staat ons ook te 

laten zien hoe de kennis over eieren zich in de 
loop der tijd heeft ontwikkeld. Hoe men door 
zorgvuldig onderzoek steeds meer nieuwe 
aspecten ontdekt heeft, maar ook hoe men op 
een dwaalspoor raakte. Sommige algemeen 
aanvaarde waarheden bleken bij nader onder-
zoek onwaar en moesten worden bijgesteld. 
De mix van verhalen over de samenstelling 
en ontwikkeling van het ei en over de verza-
melaars en het werk van onderzoekers maakt 
dat dit een zeer interessant en leesbaar boek 
geworden is. Net als bij de voorgaande boe-
ken van deze auteur kon ik maar heel moeilijk 
stoppen met lezen nadat ik eenmaal hierin 
was begonnen.

RAK

Birkhead, T. (2016): Het vogelei - Wonder van 
volmaaktheid. 13,5 x 21,5 cm. 320 bladzijden. Foto’s 
in kleur, tekeningen. ISBN 978 90 234 9924 4. Prijs: 
€24,99.

Waarom Spreeuwen bloemen plukken
Plukken Spreeuwen echt bloemen? Goh, dat 
wist ik helemaal niet! Die gedachten gingen 
door mij heen toen ik de titel las van het 
boekje dat een poos terug is geschreven door 
natuurjournaliste Monica Wesseling. 
Die titel van haar boekje ‘Waarom spreeuwen 
bloemen plukken en trillende muizen slimmer 
zijn’ maakte mij erg nieuwsgierig, want 
Spreeuwen hebben mijn interesse. Daar wil ik 
graag meer over lezen en ook slimme muizen 
interesseren mij wel, want mijn oudste zoon 
heeft destijds ook onderzoek naar het gedrag 
van muizen en ratten gedaan. Toen ik het 
boek in eenmaal handen had gekregen vroeg 
ik mij wel even af of dit voor bespreking in 
het Vogeljaar in aanmerking zou komen, maar 
ik doe dat toch want er komen in deze uitgave 
veel interessante vragen aan bod. Vragen op 

vakgebieden als 
neurobiologie, eco-
logie en evolutie. 
Dergelijke onder-
werpen kunnen 
ook voor vogelaars 
interessant zijn, 
zelfs al hebben ze 
niet altijd direct 
betrekking op on-
derzoek aan vogels.
Het boek gaat over 
onderzoeken die 
worden verricht 
door het Groningse 
Instituut voor Evo-
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lutionaire Levenswetenschappen (Insitute for 
Evolutionary Live Sciences, GELIFES), een 
onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. 
De onderzoeken zijn gericht op uiteenlo-
pende onderwerpen, zoals de oorzaken van 
opvallend gedrag, verschillen in reacties op 
stress, effecten op grasgroei door begrazing of 
samenstelling van eieren.
Het eerste hoofdstuk gaat over opvallend 
gedrag van Spreeuwen. Het komt voor dat 
die bloemblaadjes naar het nest brengen. Dat 
roept de vraag op waarom zij dat doen. Ik heb 
het boek gelezen maar verklap het antwoord 
hier toch niet. Leest u dat maar na als u ook 
nieuwsgierig bent geworden waarom spreeu-
wenvrouwtjes graag een nest vol bloemen 
hebben. Monica Wesseling kan uitdagen-
de vragen stellen, maar ze kan die ook in 
glasheldere bewoordingen beantwoorden. Ik 
laat de verklaring dus graag aan haar over.
Het komt soms voor dat mensen in blinde 
woede uitbarsten en ongecontroleerd iemand 
verwonden of zelfs doden. Dat verschijnsel 
komt ook bij dieren voor. Onderzoekers in 
Groningen zochten naar de oorzaken van dat 
verschijnsel door ratten bloot te stellen aan 
stress in verschillende omstandigheden. Zij 
toonden aan dat de dosering van serotonine, 

een neurotransmitter die onder andere invloed 
heeft op de communicatie in hersencellen, 
daarbij een grote rol speelt. 
Een voorbeeld van een onderzoek op een 
geheel ander onderwerp is het ecologisch en 
evolutionair onderzoek aan Bonte Vlie-
genvangers. Voor deze trekvogels is het 
van belang dat de aankomstdata vanuit de 
overwinteringsgebieden goed aansluit bij de 
‘rupsenpiek’ in het voorjaar. De periode waar-
in voldoende goed voedsel voor de jongen 
beschikbaar is. Die datum is in de afgelo-
pen dertig jaar zo’n veertien dagen vroeger 
geworden. De Bonte Vliegenvangers moesten 
zich dus aanpassen. De onderzoekers hebben 
zochten uit hoe dat mogelijk was en vonden 
een verklaring voor het verschijnsel. ‘En hoe 
zit het dan met die trillende muizen?,’ vraagt 
u zich wellicht af. Ook dat is een leuk verhaal 
in het boek. 
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