Vogels (Latijn: Aves; komt van avis, wat vogel betekent) zijn een klasse van de chordadieren (Chordata)
met 10.507 wetenschappelijk beschreven nog levende soorten, in 2284 geslachten, 232 families en 40
orden,[1] die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren.
Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden: van oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot
het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet vliegen;
de kolibrie is klein en is een zeer behendige vlieger.

Ontstaan
De eerste vorm waarvan de meeste wetenschappers aannemen dat zij tot de vogels behoorde, verscheen laat
in het Jura-tijdperk: de "oervogel" Archaeopteryx. Er is echter een fossiel (Protoavis) dat mogelijk laat zien dat zij
al in het Trias ontstaan zijn, hoewel dat uiterst omstreden is. De modernere vogels, de Ornithurae, splitsten zich
in verscheidene groepen. In het Krijt waren de Enantiornithes lange tijd toonaangevend. Een andere
ontwikkelingslijn bestond uit de moderne vogels, de Neornithes. Alle vormen behalve (een aantal van) deze
Neornithes, stierven samen met de (andere) dinosauriërs (Dinosauria) uit tijdens de periode die als de KrijtPaleogeengrens bekendstaat.
De moderne vogels (Neornithes) vormen een grote en gevarieerde groep dieren. Er is één kenmerk dat
tegenwoordig bij uitstek uniek is voor de vogels: veren. Alle vogels hebben veren, in tegenstelling tot elk ander
huidig dier. Recente fossielen uit China tonen aan dat er onder sommige dinosauriërs zowel veren in moderne
zin bestaan hebben als eenvoudige voorlopers ervan.
Aangezien het niet waarschijnlijk is dat zo'n uniek kenmerk meer dan eens is ontstaan, werpt dit een geheel
nieuw licht op de relatie tussen vogels en dinosauriërs. In ieder geval zijn de vogels en dinosauriërs ten nauwste
aan elkaar verwant. Hiervoor is een aantal mogelijkheden:
1. Vogels zijn dinosauriërs die zijn gaan vliegen nadat veren zijn ontstaan.
2. Dinosauriërs zijn vogels die het vliegen hebben verleerd en (grotendeels) de veren hebben verloren.
3. Beide stammen af van een, tot nu toe onbekende, gemeenschappelijke voorouder die veren had.
Tegenwoordig beschouwen de meeste onderzoekers de eerste mogelijkheid als de meest waarschijnlijke.
Vogels zouden daardoor de enige nog levende dinosauriërs zijn, behorend tot de groep van
de coelurosaurische Theropoda.

Onderscheidende kenmerken
Naast veren zijn er vele andere kenmerken, maar deze zijn niet geheel uniek, of niet elke vogel heeft ze:
•
•

•
•

Vogels zijn warmbloedig (evenals de zoogdieren)
Vogels kunnen vliegen (behalve bijvoorbeeld
de struisvogels, emoes, nandoes, kasuarissen, kiwi's en pinguïns), alhoewel sommige zoogdieren deze
eigenschap ook hebben, bijvoorbeeld vleermuizen.
Vogels lopen op twee poten (maar sommige reptielen en zoogdieren ook).
Vogels leggen eieren met een harde schaal.

Al deze eigenschappen, behalve misschien de tweede, afhankelijk van het omstreden vliegvermogen
van Microraptor, komen ook bij (andere) dinosauriërs voor.

Vogelskelet

1. Schedel (Cranium); 2. Halswervel; 3. Vorkbeen (Furcula);
4. Ravenbeksleutelbeen (Os coracoides); 5. Rib; 6. Borstbeenkam
(Carina sterni); 7. Knieschijf (Patella) (niet zichtbaar van buiten);
8. Tarsus (voet); 9. Achterteen; 10. Tibia (scheenbeen); 11. Kuitbeen
(Fibula); 12. Dijbeen; 13. Schaambeen; 14. Zitbeen; 15. Darmbeen;
16. Staartwervel; 17. Stuit (einde staartwervelkolom); 18. Synsacrum
(vergroeiing van de heilgbeenwervels); 19. Schouderblad; 20. Notarium
(vergroeiing van borstwervels); 21. Opperarmbeen (Humerus);
22. Ellepijp (Ulna); 23 Spaakbeen; 24 Carpometacarpus (vergroeiing van
handwortelbeen en middenhandsbeen, typisch voor vogels); 25 Digitus
minor; 26 Digitus major; 27 Alula (aanhechting duimvleugelveren).

Veren gaan niet een volledig vogelleven mee. Daarom moeten vogels ruien. Vaak gebeurt dat in de herfst, maar
sommige vogels ruien ook nog een keer in het voorjaar. Sommige vogels worden speciaal gekweekt voor de
veren zoals eidereenden, ganzen en struisvogels.
In de afbeelding van de groene vogel zijn de verschillende lichaamsdelen van een vogel aangegeven. De kleur
van de veren op de stuit (de veren tussen de rug en de dekveren aan de bovenkant van de staart) is vaak een
typisch kenmerk. Er zijn diverse vogelsoorten met een witte stuit zoals de blauwe
kiekendief, huiszwaluw en gaai. Bij de roodstuitzwaluw is de bruinrode stuit zelfs in de naam verwerkt.
De streek tussen het oog en de wortel van de snavel heet teugel (zie bijvoorbeeld de brandgans). Als de
kleuring doorloopt door het oog tot het achterhoofd, spreekt men van de oogstreep (zie bijvoorbeeld het vrouwtje
van de wilde eend). Ook dit is vaak een karakteristiek kenmerk. De smalle streek boven het oog heet
wenkbrauwstreep.

Lichaamsbouw
Veren en vleugels

Blauwe gaai (Cyanocitta cristata)

Vogels hebben een speciale bedekking op hun huid. Deze bedekking krijgen ze in een later stadium van hun
leven. Ze worden geboren met dons, dat zich al ontwikkelt in de eierschaal.
Veren of pluimen hebben een aantal functies. Allereerst bieden ze isolatie. Tussen de veren wordt een laagje
lucht vastgehouden dat wordt opgewarmd door het lichaam. Dankzij de veren gaat er weinig lichaamswarmte
verloren. Bovendien zorgen de veren samen met natuurlijk vet voor een ideale isolatie tegen water, alle in het
water levende vogels maken hier gebruik van.
De lichaamsbedekking bestaat uit donsveren en dekveren. De donsveren dienen als een soort "onderkleding"
en de dekveren als "bovenkleding". De veren van de vleugels en staart zijn het grootst en
worden pennen genoemd. In de botten van de vleugels is het patroon van een arm met een hand te herkennen.
Sommige vogels hebben veren die niet erg 'verig' meer aandoen: pinguïns, kiwi's, struisvogels.

Bij vogels zijn het bijna altijd de vrouwtjes die de broedzorg hebben en goede schutkleuren hebben; het zijn de
mannetjes die de meest kleurige en opvallende veren hebben (bij onder andere franjepoten zijn de vrouwtjes het
mooist), in tegenstelling tot andere dieren moet het vrouwtje verleid worden; vaak gaat dit gepaard met een
soms complexe balts, zang of het aanbieden van voedsel, bijvoorbeeld: een hoopje wo
Vogels zijn sterk aangepast aan het vliegen. Zo hebben moderne vogels geen tanden in de kaak maar een
hoornsnavel, die lichter is, en een gespierde maag om te kunnen "kauwen". Beide eigenschappen kunnen we
ook bij dinosauriërs vinden. Vele uitgestorven vormen hadden echter nog wel tanden. Bij de meeste vogels kan
de bovenkaak naar boven buigen.
Botten van vogels bevatten veel holtes, waardoor ze licht maar toch sterk zijn.
Vogels hebben geen klauwen (vingers met nagels) aan hun voorpoten. De botten van de voorpoten vertonen
aanpassingen zoals de Carpometacarpus (zie 24 in figuur Vogelskelet), een vergroeiing van handwortelbeentjes
en middenhandsbeentjes die typisch zijn voor vogels en die de voorpoten geschikt maken om mee te vliegen.
De hoatzin is de enige vogelsoort die nog een klauwtje heeft. Loopvogels kunnen niet vliegen en missen dus
deze speciale aanpassingen. Een andere opvallende aanpassing aan het vliegen is de borstbeenkam (Carina
sterni, zie 6 in figuur Vogelskelet). Dit is een opvallend groot, bladvormig bot aan de buikzijde van de vogel. Dit
bot dient als aanhechting van de grote borstspieren; dit zijn de spieren waarmee de vleugels naar omlaag
bewogen worden.
Snavel
De snavel van een vogel vertelt veel over de leefwijze. Zo hebben zaadeters een kegelvormige snavel,
roofvogels (dagroofvogels, uilen en klauwieren) een haakvormige snavel, insecteneters een korte, spitse snavel
en vogels die hun eten in de grond of in het water zoeken een lange snavel. Eenden hebben een zeefsnavel om
het voedsel uit het water te kunnen filteren.
Poten
Een vogelpoot bestaat uit een dijbeen en een kniegewricht die verborgen blijven in het verenkleed en dus
uiterlijk niet zichtbaar zijn. Vervolgens bestaat de poot uit het scheenbeen dat tibia wordt genoemd. Dit deel is
vaak bevederd en omdat dit uiterlijk het bovenste deel van de poot lijkt, wordt dit vaak de "dij" van een vogel
genoemd. Zo heeft de aalscholver in de broedtijd een witte "dijvlek", maar feitelijk is dit het bevederde
scheenbeen. Het gewricht dat daaronder zit is dan ook niet de knie, maar de hiel. Toch wordt hiervoor de term
knie vaak gebruikt (roodknieplevier). Het deel onder de "knie" wordt tarsus genoemd (zie figuur met
Vogelskelet).
Net als de snavel vertellen ook de poten veel over een vogel. Vogelpoten hebben bij de meeste groepen vier
tenen. Vogels die in moerassen leven hebben lange poten (een sterk verlengde tarsus) met gespreide tenen en
kleine vliezen. Eenden hebben echte zwemvoeten met brede zwemvliezen. Roofvogels (Accipitriformes en
de Falconiformes) en uilen (Strigidae) hebben klauwen met lange nagels om mee te grijpen. Vogels die veel op
takken zitten (zoals de meeste zangvogels) hebben pootjes die geschikt zijn om de tenen om een tak heen te
krullen.

Spieren
De twee belangrijkste spieren die instaan voor de vleugelbewegingen zijn de grote borstspieren en de
coracoacromiale band, ook wel kleine borstspier genoemd. Beide soorten bevinden zich grotendeels centraal
aan de buikzijde, wat belangrijk is voor de balans van de vogel in vlucht. De grote en de kleine borstspier zijn
antagonisten (=een spier die de tegenovergestelde beweging van een andere spier uitvoert), ze stellen de vogel
in staat de vleugels te bewegen en zo dus ook te vliegen.
• De grote borstspieren zorgen voor de neerwaartse vleugelslag. Hierbij moet enorm veel kracht ontwikkeld
worden (de vogel moet zich als het ware afzetten tegen de lucht). Vandaar dat deze spieren in verhouding
enorm groot zijn en zeer sterk ontwikkeld zijn. Alle vliegende vogels hebben daarom een borstbeenkam, een
opvallend groot, bladvormig bot aan de buikzijde, dat de aanhechtingsplaats van de grote borstspieren vormt
(zie Vogelskelet).
• De kleine borstspier heeft een tegengestelde werking, ze zorgt namelijk voor de opwaartse beweging van de
vleugels. Voor de meeste vogels is de opwaartse slag louter een 'herstelslag': deze slag brengt de vleugel terug
in positie om aan een krachtige neerwaartse stoot te beginnen. Deze spier is dan ook niet zo goed ontwikkeld
als de grote borstspier.

Longen

De lucht in een vogellong stroomt steeds in één richting

Vliegen is een zeer arbeidsintensieve bezigheid die een goed hart- en longensysteem vereist om
de vliegspieren van brandstof en zuurstof te voorzien en om geen zuurstofgebrek te hebben op grote hoogte
(mensen hebben bijvoorbeeld wel last van een zuurstofgebrek als zij hoog klimmen). De
stijve vogellongen werken beduidend efficiënter dan zoogdierlongen omdat de lucht er, door gebruik van
flexibele buffers in de vorm van luchtzakken, en een aparte van kleppen voorziene in- en uitgang, altijd in één
richting door stroomt, en er niet in- en weer uitgepompt wordt. Er is geen vermenging van zuurstofarme (oud) en
(nieuwe) zuurstofrijke lucht. Hun longen bestaan inwendig uit een groot aantal buisvormige parabronchi, waar de
gasuitwisseling plaatsvindt. De bloedstroom loopt daarbij tegengesteld aan de luchtstroom wat de uitwisseling
bevordert. Vogels zijn in het bezit van voorste en achterste luchtzakken, waar de lucht via een tweedelige cyclus
doorheen stroomt. De ademhaling gebeurt in twee cycli. Tijdens de eerste cyclus wordt de ingeademde lucht in
de achterste luchtzakken gezogen en bij de uitademing verder geperst over de parabronchi in de longen. Tijdens
de tweede cyclus wordt de lucht uit de parabronchi in de voorste luchtzakken gezogen en uitgeademd via de
trachea. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze eigenschap zich al bij de dinosauriërs (in het bijzonder
de Avetheropoda) ontwikkeld heeft
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100 gram HENNEPZAAD bevat 30 gram eiwit

Hennepzaad bevat eiwitten die lijken op onze lichaamseigen eiwitten. En bestaat voor tweederde deel uit een
zeer hoge kwaliteit eiwit dat heel veel lijkt op onze lichaamseigen eiwitten en daarom heel goed opneembaar is
door ons lichaam.
Hennepzaad bevat omega 3-, omega 6- en omega 9-vetzuren in precies de goede verhouding voor opname
in het lichaam. Daarnaast bevat het een ander vetzuur, gammalinoleenzuur (GLA), dat zeldzaam is, maar
bijvoorbeeld wel voorkomt in moedermelk. Dit gammalinoleenzuur staat bekend om de hormoonregulerende
werking. Dat kunnen vrouwen 40+ zoals ik goed gebruiken. Ook werkt het ontstekingsremmend. Onverzadigde
vetzuren houden gewrichten, hart- en bloedvaten, je huid en je geheugen in een goede conditie. En omega 3
wordt ook wel het voedsel voor ons brein genoemd.
Strooi de zaadjes over je muesli, soepen, salades eigenlijk alles wat je maar lekker lijkt. Pas wel op want 1
eetlepel 10 gram bevat 62 Kcal.
Verkrijgbaar bij de supermarkt, markt en natuurvoedigswinkel.

100 gram AMARANT bevat 14 gram eiwit

Amaranth lijkt een beetje op quinoa en dat is ook niet zo heel gek. Het behoort namelijk tot dezelfde familie. Het
wordt overigens ook veel in Zuid-Amerika verbouwd. Amaranth is een plant met lange rode pluimen en van
sommige soorten zijn de zaden eetbaar. Amaranth ziet er uit als graankorrels, alleen is het geen graan, maar
een zaad en bevat het geen gluten. Het zaad werd al door de Azteken gegeten en werd bij religieuze
ceremonies als dank aan de goden geofferd. Het woord ‘Amaranth’ betekent ‘onsterfelijk’.
Amarant is glutenvrij en dus geschikt voor coeliakie patiënten. Het zaad zit bomvol voedingstoffen: het is rijk aan
vitamine B, vitamine E en mineralen zoals magnesium, fosfor, kalium en zink. Ook bevat het het eiwit lysine: dit
aminozuur houdt onder andere je huid en hart gezond en heeft een gunstig effect op je
cholesterolniveau. Omdat Amaranth zo rijk is aan calcium, is het heel geschikt voor mensen die geen
melkproducten gebruiken. Het bevat ook nog eens veel meer magnesium dan andere (glutenvrije) granen.
De bereiding is simpel. Je kookt het in zo’n 20 tot 30 minuten gaar. Je kunt het net als quinoa gebruiken of als
vervanger van rijst. Maar meestal wordt het als ontbijt gegeten, net als havermout. Je kunt amarant ook poffen in
een hete pan met wat olie, daar wordt het lekker crunchy van.
Je vindt Amaranth in de supermarkt, van het merk Zonnatura.

100 gram CHIAZAAD bevat 21 gram eiwit

Chiazaad is afkomstig van de plant Salvia Hispanica. De plant is familie van de munt. Net als de aardappel en
de tomaat komt de chiaplant oorspronkelijk uit Latijns-Amerika. Uit overlevering blijkt dat chiazaden al onderdeel
uitmaakten van het voedselpatroon van de Azteken en Maya’s.
Het wordt nog steeds door veel volkeren in Midden- en Zuid-Amerika gebruikt als voedsel en als medicijn. Door
de bijzondere eigenschappen en de hoge energiewaarde had chiazaad vroeger een hogere status dan goud.
Krijgers van de Azteken kregen chiazaden mee om er zeker van te zijn dat ze een ‘energieboost’ hadden tijdens
de lange afstanden die ze moesten afleggen.
Je kunt de zaadjes malen, koken of gewoon rauw eten. Chiazaad heeft een vrij neutrale smaak. Hierdoor zijn ze
makkelijk aan dranken en voedsel toe te voegen. Pas op 1 eetlepel 10 gram bevat 46 kcal.
Het is aan te bevelen om de zaadjes eerst even te weken in vloeistof, omdat chiazaad erg kan uitzetten. Dat doe
je als volgt:
1. Neem 1 deel chiazaad op 10 delen water.
2. Laat dit 20 minuten staan, totdat er een geleiachtige substantie ontstaat.
3. Voeg het toe aan je smoothie, pannenkoekenbeslag, yoghurt, havermoutpap of pastasaus.

100 gram QUINOA bevat 16,2 gram eiwit

Quinoa (uit te spreken als kien-wa) is het zaad van de ganzenvoetplant. Botanisch gezien is het geen
graansoort. Het wordt echter wel een ‘pseudograan’ genoemd omdat het een gelijksoortige voedingswaarde
heeft en op dezelfde manier wordt gebruikt als granen . Quinoa werd al 7000 jaar geleden verbouwd in het
Andesgebied. De Inca’s noemden het ‘de moeder van de granen’ en geloofden dat het heilig was . Hoewel
het nu wereldwijd wordt verbouwd, wordt de meerderheid nog steeds in Bolivia en Peru geproduceerd. Tot
kort geleden was het voor de rest van de wereld nog onbekend . Sindsdien heeft het enorm aan populariteit
gewonnen vanwege de hoge voedingswaarde en gezondheidsvoordelen. Het is ook makkelijk te verbouwen
onder verschillende omstandigheden. Het jaar 2013 werd door de VN zelfs het “internationale jaar van
quinoa” genoemd vanwege de grote waarde van quinoa en de potentie om honger in de wereld tegen te
gaan. Verder is quinoa populair om het glutenvrij is.

Quinoa is een bron van eiwit en de mineralen koper en magnesium. Verder bevat Quinoa vezels, B-vitamines,
vitamine E en ijzer.
Dus 1 kopje droge quinoa kook je met 2 kopjes water.
00 gram HAVERMOUT bevat 14 gram eiwit

Haver is een graansoort. Net als rogge, spelt en tarwe. Het is een heel oude graansoort, die vroeger als een
soort onkruid tussen de andere soorten groeide en voornamelijk werd gebruikt als veevoer…. Haver was altijd
een vergeten gewas, maar is de laatste tijd enorm populair. Het is dan ook een gezonde graan, die wel lijkt op
zijn soortgenoten, maar toch zeker gezonder is.
Havermout is: rijk aan eiwitten bevorderd een snelle stofwisseling je bloedsuikerspiegel blijft laag en je voelt je
langer verzadigd
Je hoeft in principe de havermout niet te koken. Je maag- en darmstelsel kan de havermout prima verteren als
het niet gekookt is.
Je kunt havermout door de yoghurt, pannenkoeken, smoothie, koekjes, muffins, cake doen enz enz.
Als je havermout wilt kopen, kan je deze is verschillende vormen krijgen, namelijk:
•

Volkoren havermout (hele haverkorrels; kooktijd: 15 minuten)

•

Snelkook-havermout (gebroken haverkorrels; kooktijd: 5 minuten)

•

Kant-en-klare havermout (gebroken & voorgekookt; direct eetbaar)

100 gram LIJNZAAD bevat 19,9 eiwit

Het bijzondere aan lijnzaad is dat het slijm wat vrijkomt als je de zaadjes breekt, je darmen schoonmaakt. Het
slijm vormt een laagje aan de binnenkant van je darmen en deze neemt afvalstoffen mee ‘naar buiten’. De
vezels in lijnzaad zorgen er bovendien voor dat je minder snel last krijgt van een snack attack omdat zorgen voor
een verzadigd gevoel.
Lijnzaad kan je op veel verschillende manier eten. De gebroken zaadjes kan je door de kwark, yoghurt, salade,
smoothie of een ander gerecht kunt doen. Ook kun je het prima verwerken in koekjes, muffins of brood. Pas op
1 eetlepel 10 gram bevat 53 kcal.

Naast de zaadjes is het ook verkrijgbaar in olie, namelijk lijnzaadolie. Dit is ook weer op vele manieren te
gebruiken. In een dressing voor over de salade of gewoon op brood met een beetje peper en zout. Er zijn
dus genoeg opties te verzinnen.
Lijnzaad bevat van nature namelijk cyanogenen. Deze kan het menselijk lichaam omzetten in de giftige stof
cyanide, oftewel blauwzuur. Volgens het Voedingscentrum kan een beperkt en tijdelijk gebruik van 15 tot 45
gram gebroken lijnzaad per dag geen kwaad. Dus eet vooral geen grote hoeveelheden.

