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INVENTARISATIE VAN DE BALKAN 
EN OMSTREKEN IN 1981 

Inleiding 

REMCO DAALDER EN HANS BROUWER 

In 1981 inventariseerden wij voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Balkan 
en de naaste omgeving daarvan in het Amsterdamse Bos. Dit gebied ligt in het 
ZO gedeelte van het bos en grenst aan één kant aan Amstelveen. Het is van de 
rest van het bos afgescheiden door rijksweg 6, de Kleine Vijver en de kanalen 
die daarvandaan komen. Het terrein is een open, parkachtig landschap van+ 46 ha 
groot, waarvan 13 ha uit grasland bestaat. De rest is beplant met voornamelijk 
loofhout (Paardekastanje, Rode Kornoelje, Meidoorn, Eik, Beuk, Els, Berk). Er 
is een naaldhoutperceel van 4 ha, waar erg veel Eekhoorns huizen. In '46-'47 
werd de beplanting van dit bosgedeelte voltooid zodat het bos in 1981 dus 34 
jaar oud was. De menselijke bezigheden blijven voornamelijk beperkt tot het 
snoeien van onderhout, het ui.tJaten van honden en het voeren van de Eekhoorns. 
Deze activiteiten gebeuren met een dusdanige intensiteit dat negatieve invloe
den op de vogelstand zeker te verwachten zijn. 
voor een verdere beschrijving en de precieze omgrenzing van het gebied verwij
zen we naar eerdere verslagen (Veling 1977, Daalder 1978). 
Door verschillende omstandigheden waren we dit jaar niet in staat om veel tijd 
aan de inventarisatie te besteden. We.bezochten het gebied in totaal 11 keer 
van 22 maart tot 1 juni, waarvan acht maal in de vroege echten en drie maal in 
de avond. In voorgaande jaren bezochten we het gebied aanmerkelijk vaker. Hier
door wordt het trekken van vergelijkingen tussen de resultaten van 1981 en die 
van voo~gaande jaren voor sommige soorten (de zomerzangers die laat aankomen) 
een enigszins hachelijke aangelegenheid. Ons inziens kunnen de gevonden aan
tallen territoria voor de vroeg zingende vogels -Roodborst, Zanglijster, 
Winterkoning, Mezen, e.d.- wel vergeleken worden met de resultaten van de voor
gaande jaren. 
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Resultaten 

In 1981 werden van 28 vogelsoorten territoria gevonden in het inventarisatie
gebied. De gevonden aantallen staan in tabel I. De volgorde van de soorten in 
deze tabel werd bepaald aan de handvan de lijst van Voous ~1980). 
Voor de Houtduif konden we slechts een zeer ruim interval voor het aantal 
territoria vaststellen: 16 - 56. 

TABEL I INVENTARISATIERESULTATEN VAN 1981, VERGELEKEN MET DIE VAN 1979 EN 1980 

{JOO'l't 19?9 1980 1981 

Fuut 0-1 1 
Blauwe Reiger 1 
Wilde Eend n.g. n.g. n.g. 
Fazant 3 3 3 
Waterhoen ? 1 
Meerkoet 2 1 5 
Houtduif 33-42 49-64 ? 
Turkse Tortel 2 2-3 1 
Koekoek 1 
Bosuil 2 2 1-2 
Grote Bonte Specht 1 1 1 
Boerenzwaluw 1-2 1 1 
Winterkoning 7-9 16 23-25 
Heggemus 7-9 0-1 2-4 
Roodborst 12-15 7-9 13 
Nachtegaal max.2 1 
Merel 29-30 17-20 25-29 
Zanglijster 2-4 6-7 8-10 
Kleine Karekiet 4 5 3 
Tuinfluiter 1 2-5 max.3 
zwartkop 4 3-4 2-5 
Tjiftjaf 8-10 7-9 4-5 
Fitis 2-3 1 
Staartmees 0-1 
Matkop 1 
Pimpelmees 12-14 13-15 14-17 
Koolmees 11-12 11-12 14-17 
Boomkruiper 1 1-2 2-4 
Vlaamse Gaai 5 5 2-3 
Ekster 3 3-4 2-3 
Zwarte Kraai 1 
Ringmus 8-10 5-7 9-10 
Vink 9-10 3-6 4 

n.g. = niet geteld 

Opmerkingen 

- Een nieuweling voor de Balkan was de Blauwe Reiger. Boven een dicht naaldhout
complex werden vaak lawaaiierige en heen en weer vliegende adulte reigers op
gemerkt. Vanaf 12 mei hoorden we hier regelmatig de kekkerende bedelroep van 
de jongen. Hoewel we het nest zelf door de dichte begroeiing niet konden zien 
mogen we een broedgeval dus wel als vaststaand aannemen. Wellicht hebben deze 
Blauwe Reigers gebruik gemaakt van een oud eksternest - meer dan genoeg aanwe
zig ter plekke - om hun eigen nest op te bouwen. Bij de reigervestiging bij 
de Grote Vijver schijnt iets dergelijks ook gebeurd te zijn (Blok & Dybbro 
1980). 

- De Winterkoning heeft zich nu geheel hersteld van de klap die de winter van 
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'78-'79 aan de aantallen toebracht. Merkwaardig is wel, dat een verschuiving 
van territoria heeft plaatsgevonden. Voor de betreffende winter lagen de 
Winterkoning-territoria over het hele gebied verspreid, nu liggen ze gecon
centreerd in de Balkan en het oostelijke deel van het gebied. 

- Merel en Roodborst herstelden zich beide geheel van hun inzinking van vorig 
jaar. De Zanglijster had een heel goed jaar: de territoria van deze soort 
lagen vooral in de Balkan zelf. 

- Oude bekenden, die in 1981 na een periode van afwezigheid opnieuw broedden, 
waren de Matkop en de Fitis. Van de Matkop werd in 1978 voor het laatst een 
territorium gevonden. Dit jaar viel opnieuw op dat het territorium van deze 
vogel erg groot was. Wellicht komt dit doordat het gebied erg afwijkt van de 
voorkeursbiotoop van deze soort of door het ontbreken van concurrentie door 
soortgenoten. De Fitis bezette een territorium aan de oostelijke rand van het 
gebied na in 1980 ontbroken te hebben. In 1979 vonden we 2-3 territoria voor 
deze soort. 

- In mei bleef opnieuw even een Fluiter hangen in de Balkan. Ondanks uitbundige 
zang bleek hij later weer vertrokken. Dit gebeurt steevast elk jaar; we blij
ven hopen op een broedgeval. 

- De Zwarte Kraai broedde dit jaar aan de rand van de zonneweide in de Balkan. 
Het was de eerste keer dat wij deze soort als broedvogel hier vonden. 

LiteratuUl' 

Blok, A. en Dybbro, T. 1980 
De Blauwe Reiger Kosmos, Amsterdam 

Brouwer, H. En Daalder, R. 1979 
Bro.edvogelinventarisatie van de Balkan en enige omliggende bospartijen 
in het Amsterdamse Bos in 1979. Med.blad VWG Amsterdam 17(2/3), 19-23 

Daalder, R. 1978 
Broedvogelinventarisatie van de Balkan en enkele aanliggende bospartij
en in het Amsterdamse Bos in 1978. Med.blad VWG Amsterdam 16 (3), 17-21 

Veling, E.J.M. 1977 
Broedvogelinventarisatie Balkan (Amsterdamse Bos) 1977. 
Mededelingenblad VWG Amsterdam 15(4), 6. 

Voous, K.H. 1980 
Lijst van Europese broedvogels, inclusief nederlandse vogellijst. 
Limosa 53(3), 91-103 

correspondentieadres: 
Bosporus 44 
1183 GJ AMSTELVEEN 


