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Natuur ontdekken en beleven

KNNV Uitgeverij is de uitgever van informatieve boeken over natuur & duurzaam-

heid. Je vindt bij ons inspirerende boeken op het gebied van Groene Lifestyle, 

Kind & Natuur, Wildlife & Reizen, Filosofie & Wetenschap. Daarmee geeft de 

uitgeverij waardevolle kennis door aan een breed publiek. Zo dragen we bij aan de 

bescherming van de Nederlandse natuur en aan het plezier dat je eraan beleeft.
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In dit boek ontdekt Ruby Vos het wild in de stad. En dat kan jij ook.  

Ga met haar mee op safari en zie wat Ruby allemaal tegenkomt. 

‘Voor een safari hoef je niet naar de savanne.’ 

Dat is Ruby’s motto. Bovendien komt Afrika soms gewoon naar Amsterdam, 

gevlogen, heeft ze ontdekt. Dus waarom zou je zo lang in het vliegtuig gaan 

zitten? In het park om de hoek zitten véél meer wilde vogels dan je denkt.  

En dat laat Ruby je zien.

Ruby gaat elk seizoen op zoek naar de mooiste, kleurrijkste vogels van de stad. 

Van boomklever tot boomkruiper. Van roodborst tot blauwborst. Het resultaat 

van haar zoektocht is Ruby’s Big Five: de mooiste vogels van de stad. Ruby 

vogelt vooral in Amsterdam, maar deze vogels kun je ook in heel veel andere  

stadsparken spotten!

Dat zijn:

1 boomklever
2 putter
3 grote bonte specht
4 ijsvogel 
5 blauwborst 

En wat ze verder aan vogels tegenkomt tijdens haar safari’s noemen  

we bijvangst. Van kraai tot gaai. Ruby ziet ze vliegen in de stadsjungle!

Blader snel verder en ontdek die vijf mooiste vogels van Amsterdam. Je kan 

bijna niet geloven dat die hier wonen. Het zijn trouwens vogels die iedereen 

tegen kan komen, maar misschien nog nooit eerder heeft gezien.

Daarnaast heeft Ruby van alles geleerd tijdens haar safari, dat wil ze je graag 

vertellen. Vaak gewoon door te kijken. Zo heeft ze bijvoorbeeld uitgevogeld 

waarom sommige vogels eerst een gat boren in een boom, en andere ze 

daarna juist weer dichtmetselen. Wil je weten hoe dat zit? Ruby legt het uit.

Dat en nog veel meer lees je in Ruby’s Safari! 

De vos is los en ontdekt 
park, polder en bos!
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Wie is Ruby?

9

Even wat meer over Ruby. 

Ze woont met papa, mama en hond Cosmo in 

de Amsterdamse Baarsjes. Vanaf dag één was 

duidelijk: ze had iets wilds. Dat kon je horen én 

zien. Een pittige baby werd ze genoemd. Zat er 

iets in haar bloed? Hadden vakanties naar Bali 

en Schiermonnikoog ook hun invloed? Of was 

het gewoonweg die naam? De roep om wild was 

duidelijk. Ze was dol op gras, modder, plassen, 

sneeuw en ijs. Een echt buitenkind. En die vogels 

in de tuin, daar kon ze uren naar turen. Magische 

beesten.

Toen ze wat ouder was, las ze dierenboeken 

letterlijk stúk. Vooral de vogelboeken met geluid 

waren een hit. Waar kan je al die prachtige 

zangvogels vinden en in het echt horen zingen, 

vroeg ze zich af. Gewoon in het park om de 

hoek! Daarom gaat ze elke middag op safari, 

samen met papa en Cosmo. Op zoek naar 

vogels in park, polder en bos.

De vos is los!
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Ga terug naar plekken 
waar je veel vogels hebt 
gezien. De meeste vogels 

zijn gewoontedieren.  
Ze hebben vaste plekken, 
takken en bomen waar ze 
voedsel zoeken, schuilen 

of uitrusten.

Tip 3

Gebruik je oren! Je hoort 
vogels vaak voordat je ze 
ziet. En als je heel goed 

oefent, bijvoorbeeld met 
een app, kun je de zang 
en andere geluiden zelfs 

leren herkennen.

Tip 1

Vogels spotten? 
Eitje!

Dit boek draait vooral om vogels kijken. Maar hoe 

doe je dat nou eigenlijk? Een vliegtuig spotten is 

makkelijk. Maar vogels zijn onvoorspelbaar. Dat 

is iets moeilijker. Bovendien houden vogels niet 

altijd van pottenkijkers. Daarom moet je zorgen 

dat ze zich niet bespied voelen. Maar als je Ruby’s 

tips volgt, is het helemaal niet moeilijk. Heb je het 

eenmaal te pakken, dan is het zelfs een eitje!  

En zie je ze vanzelf vliegen!o

Geduld. Héél veel geduld.  
Blijf af en toe even stilstaan,  
een minuut of tien, kijk om je 

heen. Kijk omhoog, omlaag, in de 
bosjes. Speur langs stammen en 
takken van bomen. Scan net zo 

lang tot je beweging ziet.

Tip 2
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Het moment van vogels kijken maakt ook uit. 
Sommige vogels zijn al voor de zon opkomt 
actief, andere zoeken voor het slapengaan 
nog wat eten. Jaargetijden maken ook veel 

uit. In het voorjaar en begin van de zomer zijn 
vogels bijvoorbeeld makkelijker te zien.  

Dan zijn ze op zoek naar nestmateriaal als 
takken en veren en zoeken ze voedsel voor 

zichzelf en hun jongen.

Tip 6

Zachtjes praten en vooral 
NIET schreeuwen. Ook al 
ben je superenthousiast 
over die mooie vogels die 
je ziet. Daar schrikken ze 
van en dan is het vogeltje 

gevlogen.

Tip 4

Probeer ook om zachtjes  
te lopen. Sluipen dus!  

Ga niet stampen of springen. 
Loop op het gras, in plaats 
van het grind- of schelpen-
pad. Dan verstoor je vogels 
niet tijdens hun dutje of als 
ze bijvoorbeeld net aan het 

eten zijn.

Tip 5
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Safarikit

Nu je alle tips van Ruby hebt gekregen, kun je bíjna op safari. Maar 

voordat je de deur uitgaat, heeft ze nog een aantal andere tips voor je 

safari-uitrusting. Want wat neem je mee en wat doe je aan voor een 

succesvolle safari?

Wat doe je aan?

•  Draag niet te felle kleding, dus geen rode regenjas of laarzen.  

Denk aan groen, grijs of bruin. Net als de bomen en de vogels zelf.

•   Doe een hoed, pet of muts op of trek een of jas/trui met capuchon 

aan voor als het heel warm of juist heel koud is. Wees voorbereid  

op alles! Bovendien camoufleert het vaak ook.

•   Trek geen kleding aan die zo wijd is dat die gaat wapperen in de 

wind, zoals een fladderende regencape of een opwaaiende sjaal.

13

Wat neem je mee?

•    Een verrekijker! Die moet je echt hebben. Anders mis je van alles.  

En van dichtbij is alles mooier, net tv!

•  Een camera, het liefst eentje waar je goed mee kan inzoomen.

•  Een smartphone met een goede vogelapp, waarmee je vogels 

kan herkennen. Gratis zijn bijvoorbeeld Vogels in Nederland en 

Obsidentify.

•   De Zakgids Vogels van Nederland en België.

  

Met deze tips ga je 

gegarandeerd 

superveel vogels zien, 

en horen natuurlijk. 

Succes!
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Ruby’s Big Five

Nog even iets over de Big Five. Dat is een begrip in safariland. Daarmee worden 

de vijf mooiste dieren bedoeld die je kan tegenkomen tijdens een safari. Dieren 

die je zo aan je muur zou willen hebben als poster. In Afrika zou je het dan 

hebben over olifant, buffel, neushoorn, leeuw en luipaard. Maar aangezien we 

juist niet naar de savanne gaan, ziet Ruby’s top vijf er anders uit. Zij kiest de vijf 

mooiste vogels die ze heeft gezien én vastgelegd. Ruby laat je verder zien waar 

je de grootste kans hebt om die vijf te vinden.
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Vergeet niet: het is geen Artis. Ruby kan je niks garanderen, de vogels zitten 

niet in kooien. Een safari is en blijft een zoektocht. De vogels kunnen immers 

zomaar gevlogen zijn. Het zijn schuwe dieren, die zich niet altijd willen 

laten zien. Daarom heb je tijdens elke safari kans op bijvangst: dieren met 

bijvoorbeeld eenzelfde levensstijl, die hetzelfde eten en op dezelfde plek 

slapen. De buren, zeg maar. Bijvangst zijn dus dieren die je ook zomaar eens 

tegen zou kunnen komen tijdens je zoektocht. Die zijn vaak minstens zo mooi 

en interessant. Zo valt er altijd wat te zien.

Tijd voor een safari.  

Kijk snel wat Ruby 

allemaal heeft ontdekt 

in de stadsjungle!


