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T heo van Lent is een gedreven 
vogelaar die zijn waarnemingen graag fotografeert. Een 
van de vogelsoorten waar Theo's extra aandacht naar 

uitgaat is de Koekoek, waar 'Het Boek Rufus' over gaat. 
Toch is 'Het Boek Rufus' geen ornithologische verhandeling, 
maar een mengvorm van een sprookje en en moralistisch essay, 
een roman zegt hij zelf. Het is een mooi verhaal, waarin aan de 
Koekoek menselijke kwaliteiten worden toegedicht. Vooral de 
kwaliteit om het eigen gedrag waar te nemen en er een kritisch 
oordeel over te geven maken Rufus, de hoofdpersoon, tot een 
vriendelijke en verstandige vogel. En passant komt de lezer heel 
wat te weten over het gedrag van de Koekoek en de diverse 
soorten pleegouders die voor de opvoeding van zijn jongen 

zorgdragen. Rufus wil het anders aanpakken. 
De lezer en de (groot)ouder die zijn of haar (klein)kind een mooi verhaal wil voorle
zen en daarbij wat wil leren over het gedrag van de Koekoek kan veel plezier beleven 
aan 'Het Boek Rufus'. De mooie tekeningen die het verhaal verluchtigen en door Theo 
zelf gemaakt zijn, en de onderliggende moralistische stellingname geven aan het 
boek twee aantrekkelijke dimensies. 
Theo heeft het boek in eigen beheer uitgegeven in een oplage van 250 stuks. Het is 
te bestellen via zijn e-mail: theovanlent@gmail.com, en verkrijgbaar bij Boekhandel 
van Rossum. De prijs van het boek is € 19,50 (Theo's geboortejaar). 
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Minder Koekoeken in verarmende natuur 

D e roep van de Koekoek, de ultieme 
voorbode van de lente, verstomt. 
De soort staat net als in 2004 als 

Kwetsbaar op de nieuwe Rode Lijst. Er 
huizen in de broedtijd nog maar enkele 
duizenden Koekoeken in ons land. In mei 
een paar uurtjes buiten zijn, wordt niet 
meer per defmitie opgeluisterd door de 
onmiskenbare roep. 
Koekoeken verdwijnen vooral uit agrarisch 
cultuurlandschap, in natuurgebieden hou- Koekoekjong met nochtvlinderrups 

den ze zich beter staande. De oorzaken zijn 
waarschijnlijk complex. Belangrijke waardvogels als Graspieper en Gele Kwikstaart 
broeden steeds minder in boerenland. 
Ze zijn niet opgewassen tegen het intensieve grondgebruik met onder meer waterpeil
verlaging en overdadig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De deplora
bele staat van ons boerenland bezorgt Koekoeken zelfs een waarschijnlijk nog groter 
probleem, namelijk de sterke afname van hun favoriete voedsel, rupsen van (nacht-) 
vlinders. Daar komt bij dat kleine landschapselementen vaak zijn opgeruimd, terwijl 
de Koekoek juist baat heeft bij een halfopen landschap met voldoende uitkijkposten. 
In rietmoerassen huizen nog betrekkelijk veel Koekoeken. Daar is de Kleine Karekiet 
de belangrijkste waardvogel, een soort die het goed doet. Ook in sommige heidege
bieden is de roep nog vaak te horen. 
Omstandigheden tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden spelen vermoedelijk 
een bedenkelijke rol. Recent onderzoek in Groot-Brittannië met gezenderde vogels 
toonde een verband aan tussen de trekroute en aantalsontwikkelingen. 
Britse Koekoeken die de westelijke route volgden - via Spanje, over de Sahara naar 
Gabon en Congo - hadden lagere overlevingskansen dan soortgenoten die de ooste
lijke route gebruikten, via Italië. Droogte in Spanje is waarschijnlijk onderdeel van 
het probleem voor westelijke trekkers. 
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