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Vogelliefde gaat over de verbazingwekkende strategieën die vogels 
toepassen om hun genen door te geven: van het kiezen van een partner 
tot het bouwen van een nest en het zorgen voor de kuikens. Aan 
de hand van het gedrag van vogels van over de hele wereld legt het 
boek uit waarom monogamie voor sommige soorten werkt, terwijl vrij 
seksueel verkeer juist loont voor andere. 
Geïllustreerd met prachtige foto’s vertelt Vogelliefde hartverwarmende 
verhalen over levenslange banden, maar ook over huiveringwekkende 
zaken als broedermoord. Kortom, het is vaak spectaculair, soms 
onverwacht en altijd fascinerend hoe vogels een partner selecteren en 
vervolgens nakomelingen grootbrengen.

Wenfei Tong is onderzoeksmedewerker aan de afdeling Organismic and 
Evolutionary Biology van Harvard.

Mike Webster is hoogleraar ornithologie aan de afdeling Neurobiologie en 
Gedrag van de Cornell University en tevens directeur van de Macaulay Library 
van het Cornell Lab of Ornithology.
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