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ZWARTE IBIS IN WATERLAND Frank Visbeen 

Op 29 oktober 1983, de dag van de grote vredesdemonstratie, fietste ik rus
tig en vredig in de buurt van Ransdorp, Er werd plotseling hevig gealarmeerd 
door Kieviten. Zij voerden zelfs aanvallen uit op een vrij grote donkere vogel, 
die recht op mij af kwam vliegen. Ik dacht eerst aan een roofvogel maar al 
snel zag ik de omlaag gebogen snavel en de uitgestrekte hals. Geen twijfel 
mogelijk; een Zwarte Ibis. De vogel vloog pal over mij heen en streek± 150 m 
verder neer aan de kant van een sloot, Daar begon hij zich te poetsen. Ik kon 
nu goed zien dat het een adulte Zwarte Ibis was vanwege de glanzende boven
delen. Na ongeveer 5 minuten vloog de vogel op om na 50 m weer te landen. 
Daar ging hij foerageren en liet zich nog af en toe zien wanneer hij op een 
slootkant kwam. Via Ransdorp ben ik naar een andere weg gefietst, van waar 
ik de vogel weer wou bekijken maar nu met de zon meer achter me, De ibis was 
kennelijk druk aan het foerageren want ik zag af en toe alleen de kop boven 
de slootrand uitkomen, Later op de middag ben ik weer naar dezelfde plek ge
gaan maar de Zwarte Ibis was verdwenen, Niet verwonderlijk overigens· want de 
rust was inmiddels verstoord door jagers. 

Deze waarneming van een Zwarte Ibis staat niet op zichzelf want op 1 okto
ber 1983 werd in de omgeving van Durgerdam ook al een exemplaar waargenomen 
(archief CDNA), De mogelijkheid dat deze Zwarte Ibis zich langere tijd in Water
land heeft opgehouden is aannemelijk. Tevens heeft in de periode juni t/m augus
tus een Zwarte Ibis in de Oostvaardersplassen gepleisterd. Zeker weten doe je 
het nooit maar misschien was het dezelfde vogel als die van Waterland. Al met 
al blijft het natuurlijk een prachtige waa;neming zo dicht bij de stad. 
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