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B I R D W A T C H I N G

birdwatching dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin 

salah satu contohnya. Di masyarakat tradisional 

Indonesia, burung juga dimanfaatkan sebagai kalender. 

Suku Iban dan suku Dayak lainnya di Kalimantan 

menggunakan burung Kicuit sebagai penanda 

dimulainya musim tanam.

Seiring perubahan jaman, birdwatching lebih 

berkembang sebagai hobi dengan tidak meninggalkan 

sisi ilmiahnya. Semakin banyak anggota masyarakat 

yang melakukan pengamatan burung untuk tujuan 

pemuasan ego. Klab-klab pengamat burung mulai 

terbentuk. Menyadari adanya peluang bisnis, beberapa 

agen wisata mulai memasukkan birdwatching sebagai 

paket yang dijual.

Persiapan birdwatching

Birdwatching mudah dan dapat dilakukan 

kapan saja karena pada dasarnya birdwatching atau 

pengamatan burung tidak melakukan apapun kecuali 

mengamati burung. Walaupun begitu, perlu beberapa 

persiapan perlengkapan dan peralatan sebelum ber-

birdwatching. Persiapan ini bukan harga mati yang 

harus dipenuhi tapi lebih bertujuan agar birdwatching 

terasa menyenangkan. Beberapa hal tersebut antara 

lain seperti pakaian, buku catatan dan alat tulis, dan 

teropong.

Pakaian yang dikenakan pada saat birwatching 

sebaiknya bukan yang berwarna cerah dan mencolok 

yang cenderung akan menakut-nakuti burung. Bahan 

pakaian sebaiknya yang menyerap keringat seperti 

katun. Pakaian lengan panjang sangat membantu untuk 

menghindari gigitan serangga dan duri. Topi juga dapat 

membantu mengurangi panas.

Buku catatan dan alat tulis berguna pada saat 

kita ingin membuat beberapa catatan yang dapat 

digunakan sebagai pengingat apa saja yang kita temui. 

Di buku catatan ini pula kita dapat menggambar sketsa 

jenis burung yang menarik atau jenis yang belum dapat 

kita identifikasi pada saat pengamatan.

Teropong, baik monokuler maupun binokuler 

adalah alat bantu yang paling mahal. Kebutuhan akan 

alat bantu ini tidak mutlak tapi keberadaannya akan 

  arus diakui birdwatching bukan hobi yang 

populer. Paling tidak, masih banyak orang yang Hbertanya “birdwatching, apaan tuh?” Dan bukan 

tidak mungkin bila  kemudian diikuti dengan pertanyaan 

apa asiknya mengamati burung? Menjawab pertanyaan 

ini agar si penanya paham dan puas dengan 

jawabannya tidak mudah. Penjelasan yang panjang 

justru akan membingungkan. Jadi jangan kaget bila 

birdwatcher biasanya akan menjawab dengan 

pernyataan seperti “Karena birdwatching mengasikkan” 

atau jawaban lain yang sejenis.

Bagi masyarakat dengan tradisi memelihara 

burung yang kuat, birdwatching adalah hal yang aneh, 

lucu atau bahkan tolol dan kurang kerjaan. Logika 

mereka, orang yang belum paham birdwatching, kalau 

suka dengan burung berarti beli dari pasar dan 

memeliharanya dalam sangkar sebagai binatang 

peliharaan. Padahal memelihara burung dalam sangkar 

justru hal yang paling tidak disukai oleh birdwatcher.

Birdwatching sebenarnya berasal dari 2 kata, 

bird yang berarti burung dan watching yang berarti 

mengamati. Apa saja yang diamati? Semua dapat 

diamati, mulai dari kicaunya, warna bulu, perilaku 

sampai dengan sebaran dan pola migrasinya. Apa yang 

diamati tergantung kepada kebutuhan atau keinginan si 

pengamat, sebagai bagian dari suatu studi ilmiah atau 

sebagai penyaluran hobi.

Pada awal perkembangannya, birdwatching 

memang lebih ditujukan pada kegiatan ilmiah untuk 

memahami perilaku burung. Tidak sedikit peran 
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Birdwatching, 
hobi baru tapi lama



sangat membantu untuk melihat burung dari jarak yang 

cukup jauh. Binokuler dengat sudut pandang lebar dan 

titik fokus dekat adalah jenis yang cocok untuk 

pengamatan.

Saat ini berbagai jenis binokuler tersedia di 

pasaran. Harganya pun bervariasi, mulai dari sekitar 500 

ribu rupiah sampai sekitar 1 juta rupiah. Untuk monokuler 

ada yang sampai sekitar 7 jutaan. Bila anda belum 

memiliki binokuler dan ingin membeli binokuler 

sebaiknya anda meminta saran pada birwatcher yang 

lebih berpengalaman. Binokuler yang murah memang 

terjangkau kantong tapi dari pengalaman harga murah 

cenderung tidak awet. Biaya perawatannya bisa sangat 

mahal.

Pengamatan, Pengamatan

Di mana melakukan pengamatan burung? Di 

semua tempat. Birdwatching bahkan dapat dilakukan di 

tengah kota. Tentu saja jenis yang ditemui di kota lain 

dengan yang ada di hutan di kaki gunung. Hampir tidak 

mungkin anda bisa bertemu dengan Elang Jawa di 

tengah kota kecuali anda sedang berada di pasar 

burung.

Bagaimana caranya agar dapat 

mengidentifikasi jenis burung? Pada dasarnya semua 

burung memiliki ciri-ciri yang berbeda satu dengan 

lainnya. Penampakan umum, suara, dan tingkah laku 

menjadi dasar identifikasi burung. Berikut ini pedoman 

sederhana untuk membantu mengidentifikasi burung.

1. Ukuran

Ukuran di sini berarti membandingkan dengan jenis-jenis 

yang biasa ditemui. Apakah besar tubuh, tidak termasuk 

ekor, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan emprit 

atau pipit, merpati atau gagak?

2. Bentuk tubuh

Apakah tinggi ramping seperti bangau atau bulat dan 

montok seperti gemak.

3. Warna

Apa warna bulunya? Apakah hitam seperti gagak, kuning 

seperti kepudang atau warna lainnya?

4. Ciri khas (field mark)

Berbagai jenis burung memiliki ciri khas yang hanya 

dimiliki jenis tesebut. Elang Jawa dewasa memiliki garis-

garis di sekitar perut dan dadanya. Bondol jawa dan 

bondol oto hitam hampir sama, baik secara ukuran 

maupun warna bulu. Perbedaan yang mencolok adalah 

pada bagian dadanya.

5. Perilakunya

Srigunting, walaupun lebih kecil, berani mengusir Elang 

Bido yang mencoba memasuki wilayahnya.

6. Nyanyiannya dan suara yang ditimbulkan

Bultok, dari suku Megalaima, mudah dikenali dari 

suaranya yang mirip namanya. Kepakan sayap Julang 

mas oleh beberapa orang disebut mirip dengan suara 

helikopter.

Panduan mengenali jenis burung ini tentu saja sangat 

disederhanakan. Pengalaman akan sangat membantu 

menemukan teknik identifikasi.

Tips-Trik Birdwatching

Birdwatching lebih menyenangkan bila 

dilakukan dalam satu kelompok kecil, antara 2 - 5 orang. 

Kelompok dengan jumlah besar kurang efektif karena 

biasanya kelompok besar cenderung  lebih berisik dan 

menakut-nakuti burung. Masalah lain akan timbul bila 

jumlah teropong, binokuler atau monokuler, tersedia 

dalam jumlah terbatas.

Survei awal seperti pengenalan lokasi, jalur 

yang akan ditempuh, dan jenis-jenis yang mungkin 

ditemui akan membantu dalam pengamatan. Hambatan-

hambatan seperti penutupan jalan atau tersesat bisa 

dihindari.

Pada dasarnya birdwatching bisa dilakukan 

kapan saja tapi kebanyakan burung aktif di pagi hari. 

Birdwatching yang dilakukan antara jam 11 siang  3 sore 

akan banyak menguras tenaga. Panas matahari 

ditambah sedikit burung yang aktif di waktu ini sering 

menimbulkan kekecewaan. Sangat disarankan 

birdwatching dilakukan sepagi mungkin atau sesudah 

jam 3 sore.

Burung termasuk mudah curiga  dengan 

manusia. Suara yang berlebih akan menakut-nakuti 

burung. Bila ingin mengamati lebih dekat, cobalah 

berjalan pelan beberapa langkah kemudian berhenti. 

Layang-layang Asia tidak takut dengan orang yang 

sedang lewat tapi bila ada seseorang yang berhenti di 

dekatnya mereka biasanya akan terbang menjauh.

Jaga kebersihan. Pesan ini sering diucapkan tapi jarang 

dilaksanakan. Plastik, bahan pembungkus paling murah 

dan praktis ini membutuhkan waktu yang sangat lama 

untuk membusuk. Styrofoam yang biasa digunakan 

sebagai bahan pembuat gelas yang digunakan oleh 

waralaba ayam goreng amerika membutuhkan waktu 

yang lebih lama.

Masih banyak hal penting yang belum tertulis di 

sini. Banyak hal yang akan anda ketahui, pelajari, dan 

nikmati. Jadi, tunggu apa lagi, singkirkan buletin ini dan 

mulailah ber-birdwatching. Bersenang-senang. (idos)
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10x30, dan 12x56. Angka yang ditulis di depan (8, 10, 

dan 12 pada contoh) adalah kemampuan binokuler 

menghasilkan objek 8 kali (atau 10 kali, tergantung 

spesifikasi binokuler) lebih dekat. Bila anda tertarik 

untuk mengamati burung berukuran kecil dan tidak 

mudah didekati, binokuler dengan perbesaran 

maksimum perlu dipertimbangkan agar dapat melihat 

dengan jelas.

Angka yang kedua adalah angka yang 

menyatakan panjang fokus lensa obyektif binokuler. 

Sederhananya, semakin besar angka atau panjang 

fokus semakin banyak cahaya yang diijinkan melalui 

lensa. Sesuai teori fisika di SMA dulu, sebuah obyek 

dapat dilihat karena memantulkan cahaya yang 

menimpa pada obyek tersebut. Ketika cahaya yang 

dipantulkan obyek melewati lensa binokuler, sebagian 

kecil cahaya dipantulkan atau tidak diteruskan menuju 

mata. Jadi semakin besar angka yang menyatakan 

panjang fokus semakin detail obyek terlihat. Panjang 

fokus yang besar akan memudahkan pengamatan yang 

dilakukan di daerah dengan cahaya kurang seperti di 

hutan.

Kelemahan dari panjang fokus yang besar 

adalah kecilnya sudut pandang lensa. Hal ini membatasi 

wilayah pandang (filed of view). Jika tanpa bantuan alat, 

mata manusia bisa memiliki sudut pandang sekitar 170 

derajat, dengan memakai lensa dengan panjang fokus 

lebih dari 50 mm sudut pandangnya akan berkurang.

Bila anda ingin melakukan pengamatan burung dari 

daerah pantai yang terang benderang sampai tepian 

hutan yang kurang cahaya, binokuler dengan ukuran 

8x40 sudah cukup ampuh. Field of view-nya tidak terlalu 

sempit sehingga anda masih bisa menikmati obyek yang 

lain, jumlah cahaya yang melalui binokuler tidak 

berkurang banyak, dan obyek dapat dilihat dengan 

cukup jelas.

Apakah binokuler dengan spesifikasi 8x40 

sudah cukup? Belum. Masih ada hal-hal lain yang perlu 

diperhatikan. Binokuler secanggih apapun masih harus 

dilihat apakah lensanya diberi lapisan khusus atau tidak 

(coating). Produsen binokuler sekarang hampir semua 

memberikan lapisan khusus pada lensanya agar tingkat 

kekontrasannya semakin tinggi. Ada yang hanya 

memberikan satu lapisan tersebut pada lensa 

binokulernya, ada pula yang memberikan berlapis-lapis 

(multi coating).

Selain kekuatan lensa, perlu juga dipikirkan 

struktur badan binokuler. Binokuler yang tahan air dan 

tahan goncangan paling tidak sedikit memberikan rasa 

aman ketika anda sedang sial, tercebur di sungai atau 

terpeleset karena jalan yang licin.

Hal terakhir yang menjadi pertimbangan 

adalah: duit. Seberapa besar kemampuan finansial 

anda. Kunjungi beberapa toko untuk membandingkan 

harga. Bandingkan pula dengan harga toko virtual di 

internet, siapa tahu harga yang ditawarkan bisa lebih 

murah. Selamat berburu bino!(idos)

  inokuler, kadang disingkat bino atau binok, 

memang penting bagi birdwatcher, tapi bukan Bberarti seorang birdwatcher harus memilikinya. 

Anda bisa melakukan pengamatan tanpa harus 

menggunakan binokuler. Tuhan telah menciptakan 

sepasang mata yang dapat digunakan untuk menikmati 

keindahan alam hasil karya-Nya. Seringkali “alat” ini 

sudah cukup namun adakalanya binokuler akan sangat 

membantu anda melihat burung dari jarak relatif lebih 

jauh. Satu hal yang perlu dicatat: binokuler hanyalah 

alat --penting tapi tidak wajib dimiliki.

Biarpun tidak wajib dimiliki, binokuler wajib 

diketahui, paling tidak tahu ciri-ciri binokuler yang pas 

buat pengamatan di lapangan. Siapa tahu, suatu saat 

anda menjadi sangat kaya, katakanlah karena menang 

lotere atau mendapat warisan, dan sangat ingin 

membeli binokuler yang kuat, awet, dan tahan lama…

Sebelum anda berangkat ke toko dan menawar 

harga binokuler, beberapa hal yang perlu diketahui ini 

(semoga) akan membantu mendefinisikan apa yang 

anda butuhkan dari binokuler tersebut. Pertanyaan 

pertama: seberapa jauh objek, dalam hal ini burung, 

yang akan anda amati? Pertanyaan ini berhubungan 

dengan kekuatan perbesaran binokuler. Sedikit 

berlebihan bila anda memiliki binokuler dengan 

perbesaran 10 kali namun hanya digunakan untuk 

nginceng burung elang di sangkar milik tetangga 

sebelah rumah. Angka yang menyatakan kemampuan 

perbesaran binokuler biasanya ditulis pada bagian bodi. 

Ya, angka yang mirip soal matematika itu. Contoh: 8x30, 

SEDIKIT MENGENAI BINOKULER



6

 engapa dan bagaimana awalnya burung 

melakukan migrasi, serta apa yang Mmembuat mereka memutuskan untuk 

bermigrasi telah lama menjadi pertanyaan dan pusat 

perhatian.  Banyak para ilmuwan berpendapat bahwa 

migrasi disebabkan perubahan musim sementara ada 

yang lain percaya bahwa burung bermigrasi untuk 

mencari makan.  Lalu bagaimana burung-burung 

tersebut melakukan migarasi? Meski tanpa 

perlindungan, perlengkapan, ataupun pengaman, 

kecuali tubuh mereka sendiri.  Migrasi membutuhkan 

keahlian khusus seperti penentuan arah, cadangan 

makanan, dan kemampuan terbang dalam jangka waktu 

yang cukup lama.  Untuk melakukan migrasi mereka 

tidak bisa langsung mencapai ke tujuan yang sudah 

mereka tentukan sendiri, mereka perlu makan dan 

istirahat.  

Wonorejo mungkin salah satu lokasi persinggahan bagi 

burung pantai, dari sekian banyak lokasi yang menjadi 

jalur migrasi mereka sebelum melakukan perjalanan ke 

bumi belahan utara maupun selatan.  Memang bukan 

kali pertama melihat burung pantai dengan bendera 

warna (colour flagging), tapi sampai saat ini masih 

menjadi kepuasan tersendiri.  Bendera warna digunakan 

untuk mengetahui jalur migrasi mereka, kemana dan 

dimana mereka singgah.  Warna dan posisi bendera 

nenandakan negara/wilayah mana yang melakukan 

penandaan.  

Saat itu tgl 16 Nopember 2004 cuaca di 

Surabaya agak mendung, tapi bukan halangan untuk 

melakukan pengamatan burung.  Seperti ada dorongan 

dalam hati untuk berangkat ke wonorejo meskipun 

harus sendiri.  Setelah berkeliling dari petak ke petak, 

sekitar jam 15.20 terlihat Kedidi golgol Calidris 

ferruginea di petak observasi (salah satu petak yang 

biasa digunakan Cerek Jawa untuk bersarang).  

Wow....!!! bendera warna kuning terlihat, namun tidak 

lama berselang, burung tersebut terbang menuju arah 

pantai.  Saat itu hanya satu yang terlintas di dalam 

benak pikiran, burung dengan bendera warna itu harus 

ketemu.  Usaha untuk mencaripun ternyata tidak sia-sia.

Beragam warna dan posisi bendera warna

Pengamatan kembali dilakukan di petak observasi, 

setelah menunggu hampir 1 jam, rombongan Kedidi 

golgol mulai datang dengan beberapa jenis burung 

pantai lainnya seperti, Trinil kaki-merah Tringa totanus, 

Cerek kernyut Pluvialis fulva, Trinil ekor-kelabu Tringa 

brevipes, Biru-laut ekor-blorok Limosa lapponica dan 

Gajahan pengala Numenius phaeopus.

Tidak mudah untuk melihat dan menemukan bendera 

warna, perlu kesabaran dan ketelitian.  Satu persatu tiap 

individu diamati terutama pada bagian kaki, baik kaki 

kanan atau kiri atas (tibia) maupun kaki kanan atau kiri 

bawah.  Bendera sangat sulit terlihat apabila burung 

tersebut sedang mencari makan di daerah yang berair, 

dimana sebagian besar kakinya terendam air.

Akhirnya satu persatu indivudu dengan bendera warna 

mulai terlihat. Tanpa pikir panjang langsung pasang 

kamera ke monokular (digiscoping), kurang mantap 

rasanya apabila menjumpai burung pantai migran 

dengan bendera warna tanpa mendokumentasikannya.  

Yang pertama kali terlihat adalah kedidi golgol dengan 

bendera warna putih setelah itu satu  persatu warna 

yang lainnya mulai terlihat.  

Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 

17.10 saat itu terasa berat untuk meninggalkan lokasi 

mengingat perjumpaan semacam ini sangat jarang 

terjadi bahkan momen yang langka. 

Perburuan belum berakhir

Keesokan harinya saya coba lagi untuk 

memburunya namun tidak terlihat lagi kedidi dengan 

bendera.  Pada tgl 20 Nopember 2004 perburuan 

dilanjutkan, kali ini mengajak teman-teman Peksia Unair.  

Perburuan dimulai pagi hari jam 07.40 langsung menuju 

petak observasi.  Namun tidak satupun burung pantai 

yang singgah di petak observasi.  Perjalanan kami 

lanjutkan menuju pantai. Setelah diamati beberapa saat 

di hamparan lumpur, akhirnya kita memutuskan untuk 

lebih mendekat dan berjalan di lumpur.  Panas.. pasti!! 

berat..lecet..iya!! Namun pengamatan di hamparan 

lumpur (mudflats) cukup menyenangkan apa lagi saat 

kita tidak berhati-hati melangkah, bisa-bisa badan kita 

akan terendam lumpur yang mencapai ketinggian 50-

100 cm.  Pencarian selama  1 jam  akhirnya 

membuahkan hasil meskipun hanya satu individu Kedidi 

golgol yang menggunakan bendera warna Oranye pada 

kaki kanan atas (tibia).

5 individu Kedidi golgol Calidris ferruginea dengan 

bendera warna  

Individu 1 : Kaki kanan atas (tibia) Putih  Pulau Utara, 

Selandia Baru

Individu 2 : Kaki kanan atas : Oranye  Victoria

Individu 3 : Kaki kanan atas : Putih; Kanan bawah 

(tarsus): Oranye  Semenanjung Korea

Individu 4 :Kaki kanan atas : Oranye; Kanan bawah : 

Kuning  Australia Selatan      

Individu 5 :Kaki kanan atas : Putih; Kanan bawah : 

Kuning  Guangdong, China

(Iwan Londo)

Perjumpaan Dengan Bendera Warna
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eorang teman dengan nada bercanda pernah 

bilang bahwa durian sama berbahayanya Sdengan senjata api dan bahan peledak karena 

ketiga benda ini tidak boleh dibawa naik ke pesawat 

terbang. Tidak terlalu lucu, ya? Tapi ini ada benarnya. 

Durian baru boleh dibawa naik ke pesawat jika sudah 

disimpan dalam wadah yang kedap udara agar baunya 

yang menyengat tidak mengganggu penumpang lain.

Buah durian memang hebat. Jarang ada buah 

yang mempunyai penggemar (dan yang membencinya) 

sebanyak buah ini. Walaupun sudah lama 

dibudidayakan di Asia Tenggara namun bangsa barat 

baru mengenalnya sekitar 600 tahun yang lalu. Adalah 

Nicolo Conti yang mengunjungi Asia Tenggara pada 

awal abad 15 yang pertama kali menyebutkan tentang 

durian. Sejak saat itu, durian mulai dilirik oleh bangsa 

barat. Beberapa menyebut durian sebagai buah dengan 

bau seperti (maaf) kotoran manusia tapi tidak sedkit 

yang memujanya. Naturalis Alfred Russel Wallace -- 

yang melemparkan ide garis Wallacea-- memuji buah 

durian sebagai buah yang memberikan sensasi bagi 

lidah.

Biarpun buah durian sudah terkenal dengan 

segala kehebohannya, sedikit yang tahu sebenarnya 

buah dari pohon yang diberi nama ilmiah Durio 

zibethinus, hanyalah satu dari 30 jenis dalam marga 

Durio. Marga yang diduga berasal dari Asia Tenggara 

umumnya berbatang lurus dan berbentuk silinder 

dengan batang bebas cabang sampai 35 meter. 

Diameter batang bisa mencapai 120 cm, 

pepagan licin atau kasar, menyerpih, bersisik atau 

berlekah. Kayunya setelah diawetkan kadang dipakai 

sebagai kusen. Bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan 

pembuatan furnitur.

Marga Durio memiliki tajuk yang menyebar 

seperti bunga kol dengan cabang besar terputar. 

Daunnya berseling, tunggal dan rata, berbentuk lonjong, 

jorong atau lanset. Pada beberapa jenis daun bagian 

bawah berwarna coklat tembaga.

Tersebar di Asia Tenggara dari Myanmar, 

Thailand, Indonesia sampai Filipina selatan (Mindanao). 

Jenis-jenis endemiknya tersebar di Kalimantan dengan 

14 jenis endemik, Semenanjung Malaysia (3 jenis 

endemik), dan Sumatera (1 jenis endemik). Walaupun 

sebaran alaminya terbatas di Asia Tenggara, durian 

sudah dibudidayakan di Australia, Hawaii, Zanzibar.

Buah durian kaya akan vitamin B, C, dan E. Selain itu, 

kandungan protein, lemak, dan karbohidratnya cukup 

tinggi. Dari 100 g daging buah durian terdapat 2,5g 

protein, 2,5g  lemak dan 28,3g karbohidrat. Buah durian 

juga kaya akan zat besi.

Durian termasuk pohon yang rewel, hanya mau 

tumbuh di daerah tropis, membutuhkan air yang cukup 

(curah hujan 1500 mm atau lebih), dan bisa tumbuh di 

ketinggian sampai dengan 800 m dpl. Durian tidak tahan 

dengan cuaca dingin. Pertumbuhannya akan terhenti 

ketika suhu udara mencapai 22 derajat Celcius atau 

lebih rendah.

Ada satu hal yang menarik dari nama Durio 

zibethinus. Kata 'zibethinus' yang diberikan oleh 

Linnaeus berasal dari nama latin untuk kesturi, Viverra 

zibetha. Padahal Linnaeus belum pernah melihat pohon 

durian secara langsung dan hanya mengacu pada 

ensiklopedia Herbarium Amboinense yang ditulis oleh 

Rumphius. Di Herbarium Amboinense disebutkan bahwa 

durian digunakan untuk menangkap kesturi.

Karena popularitas D. zibethinus, sekarang 

jenis-jenis lain mulai dikenalkan pada masyarakat. Durio 

graveolens yang kadang disebut durian lai merah (di 

Brunei Darussalam kadang disebut durian otak udang 

galah), D. Kutejensis (durian lai) yang durinya beracun, 

D. Dulcis (lahong/lahung) yang buahnya dianggap 

paling manis tapi baunya tajam menusuk seperti 

terpentin, dan D. oxleyanus (sukang).

Durian, Buah yang Kontroversial
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I N S P I R A T I O N

JL. Soga No. 33, Celeban, UH. Yogyakarta 55167
Telp. 0274 - 413912 / Hp. 081 51655910

Undangan, kartu nama, sticker,
kop surat, nota,sertifikat, 

spanduk, cetak offset

ChaliceChaliceHostHost.com

 http://www.chalicehost.com/
   info@chalicehost.com

Solusi web hosting dan 
registrasi domain dengan 

biaya yang terjangkau untuk Anda

Keterangan lebih lanjut hubungi : Ige melalui nomor telpon (0274) 865569 atau HP. : 08174123109

Anda butuh berpromosi sekaligus berpartisipasi 

dalam penyelamatan lingkungan dengan mencintai burung di alam ?

 Mari bekerjasama, silahkan memasang iklan disini.

Didukung  

The Gibbon Foundation

Diterbitkan 

Kutilang Indonesia for Bird Conservation

Jln. Tegal Mlati No 64 A

Jongkang, Ngaglik, Sleman, 

Yogyakarta

Telp/Faks : (0274) 865569

E-mail : kutilang_indonesia@Lycos.com

neo sd ianI
neo sd ianI

LAI NT GU

K

LAI NT GU
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no sec rd vr aib ti or nof

no sec rd vr aib ti or nof

Bisa didapatkan 
secara gratis setiap bulan  

Toko Buku SOSIAL AGENCY Ambarukmo,Jogja

Toko Buku TOGA MAS, Jogja

Toko Buku Gramedia Jln.Soedirman,Jogja  

Kantin Gelanggang Mahasiswa UGM,Jogja

Kantin Fakultas Biologi UGM,Jogja

Kantin Gelanggang Mahasiswa UNY,Jogja

Kantin STIE YKPN,Jogja

SekBer Perhimpunan Pencinta Alam DIY,Jogja

Perkumpulan Pecinta Alam SMU DIY,Jogja

Bagian TU Fakultas Biologi Atma Jaya,Jogja

Bagian TU Fakultas Biologi Duta Wacana,Jogja

Tempat Cukur Cowok Cerdas KOMP@K,Jogja

WarNet dan Rental DOLPHIN,Jogja

WarNet INTERSAT Timoho,Jogja

Warnet DIXI-Net ,Jogja

Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat,Jogja

Radar Jogja-Jawa Pos,Jogja

Hotel Rubha Graha,Jogja

Hotel JAYAKARTA,Jogja

Hotel Inna Garuda,Jogja

Hotel SAPHIR,Jogja

Hotel Melia Purosani,Jogja

Hotel NOVOTEL,Jogja

Hotel Sahid Raya,Jogja

Hotel Santika,Jogja

Hotel Peti Mas,Jogja

Hotel IBIS,Jogja

Hyatt Regency Hotel,Jogja

Lembaga Indonesia Perancis,Jogja

Lembaga Indonesia Jepang,Jogja

Puri Bahasa,Jogja

Dunia Tera,Jogja

Wisma Bahasa,Jogja

Taman bacaan Natsuko Shioya,Jogja

TK Pelangi,Jogja 

Hotel Pondok Tinggal,Borobudur,Magelang

Restoran Tom’s Burger,Borobudur,Magelang

Toko MULIA,Muntilan

Komunitas RUMAH PELANGI,Muntilan

Suara Merdeka,Semarang

Hotel Santika,Semarang

Toko Buku KARISMA,Semarang 

Toko Buku TOGA MAS,Semarang

Toko Buku Gunung Agung,Semarang

Wartel Kosuma, UNDIP,Semarang

Warnet Citramedia Multimedia,Semarang

Warnet JiBiYu*net,Semarang

Supermarket GELAEL,Thamrin,Semarang

Pusat Informasi Lingkungan Indonesia,Bogor

Klub Indonesia Hijau,Surabaya

Yayasan Kaliandra Sejati,Surabaya

Sky Est,Solo

Menjangan Abadi,Solo

PMPA,Fak.Hukum UNS,Solo

Pusat Primata Schmutzer-Ragunan,Jakarta 

Selamat

Hari Natal 25 Desember 2004
dan

Tahun Baru 1 Januari 2005

Keluarga Besar 
KUTILANG INDONESIA

Mengucapkan

Jogja Bird Walk (JBW) adalah kegiatan rekreatif 

dengan nuansa tantangan, kesehatan, ilmiah dan 

kepedulian lingkungan.
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Siapapun Anda, jika ingin menjadi warga Kadang Kukila silahkan mengisi formulir ini dan 
mengirimkannya ke Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation. 

Nama  :  ………………………        
Tanggal lahir  :  ………………………        
Pekerjaan   :  ………………………
Keahlian Khusus  :  ………………………        
Hobi  :  ………………………
Alamat  :  ………………………      
     ………………………
Telp.    :  ……………………...
E-mail  :  ……………………...

Informasi Lebih Lanjut :

Kad ng Kukilaa  

Yayas n ui lan  Indo esi  for B rd Co ser atioa K t g n a i  n v n

Jn T gal M ti o 64 l . e  la N A

Jongka g, N ag ik  Sl man n  g l , e ,

Yogya artk a

Te /F ks : ( 2 4) 86 569lp a 0 7 5

-mail : uti ng in o esia@ y os. omE k la _ d n L c c

Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila
Kadang Kukila adalah wadah bagi teman-teman yang peduli dan sayang pada burung.

Kadang Kukila
INFO

Jogja Bird Walk

Selamat Datang
135. Ari Wijayanti, Bantul

Warga Baru Kadang Kukila

Berlangganan Kirimkan perangko secukupnya ke alamat redaksi untuk berlangganan 
minimal  3 edisi KABAR BURUNG. 

catatan: KABAR BURUNG terbit setiap bulan

JBW

Kalo’ bulan-bulan sebelumnya “cuma” nonton, di bulan 

Nopember ada acara nangkep burung. Nangkep 

burung? Iya! Nangkep burung! Bukan nangkep burung 

trus di taruh di sangkar. Kalo yang kayak gini bukan 

cara yang kami suka.  Yang kami lakukan adalah 

nangkep burung trus dikasih cincin. Bukan cincin 

kawin tapi cincin buat tagging alias penandaan. 

Soalnya yang ditangkep bukan burung sembarang 

burung, tapi burung Layang-Layang Api (Hirundo 

rustica). Itu lho, burung migran yang setiap akhir tahun 

ngungsi dari Asia Timur ke belahan bumi selatan gara-

gara musim dingin.

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 29 Nopember 

2004 di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta 

(deket Malioboro) dan sukses dengan 25 burung 

berhasil di tagging. Semoga ketika burung tersebut 

pulang ke asalnya akan tercatat oleh birwatcher di 

sana  sehingga bisa diperkirakan lamanya waktu 

perjalanan migrasinya.JBW KANTOR POS BESAR


