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Wielewaal 
20/5 2 exx zang Elzenspeelplaats Asd Bos (JB) 

Bonte Kraai 
12/3 5 exx Australiëhaven (MH) 

Vlaamse Gaai 
29/4 1 ex Westermarkt Asd Centrum (v Blanken) 

DE ZWARTE ROODSTAART IN DE OOSTHAVENS IN 1983 willem v.d. waal 

Evenals in 1981 en 1982 heb ik ook dit jaar het Oostelijk Havengebied weer op 
Zwarte Roodstaarten geinventariseerd. Het onderzochte gebied is hetzelf de als 
in de voorgaande jaren. Voor een kaart en een beschrijving van het gebi~d ver
wijs ik naar het vorige verslag (v.d. Waal 1982). Het resultaat van de telling 
van 1983 verschilt niet veel van die van 1982, zodat we kunnen konkluderen dat 
de soort zich als broedvogel in het gebied gestabiliseerd heef t . Werd er van 
1981 naar 1982 een sprong gemaakt van 3 naar 11-15 territoria, in 1983 waren 
er 10 bezette territoria. Eén territorium, i n de Rietlanden t.h.v. de lucht
brug, werd ongeschikt doordat de broedplaats van vorig jaar vanwege bouwvoor
bereidingen werd opgeruimd. Het territorium in en op de pakhuizen van het 
Nieuwe Entrepotdok werd dit jaar niet bezet, Daarentegen werd er één t errito
rium gevonden op een plaats waar er vorig jaar geen was, namelijk op de Ooste
lijke Handelskade t.h,v. het Vriesveem. 

's Winters neem ik nooit Zwarte Roodstaarten in het Oostelijk Havengebied 
waar. Omdat er elders wel eens Zwarte Roodstaarten in de winter worden gezien, 
verwachtte ik gedurende de zachte winter 1982/83 overwinterende Zwarte Rood
staarten, maar helaas, er werd er niet één gezien. Vermoedelijk is het open 
"landschap" en de daardoor vrijspel hebbende wind hier debet aan. 

Wel werden er enkele, 3 tot soms wel 7 exx, van de Witte Kwikstaart ge
zien, die later in het seizoen zorgden voor de bezetting van 3 territoria. 
In voorgaande jaren broedde er steeds één paar in het gebied. De zachte winter 
is dus voor de Witte Kwikstaart van gunstige invloed gebleken. 

Vermeldenswaard is echter nog dat de Kuifleeuwerik nu definitief(?) 
als broedvogel is verdwenen uit het Oostelijk Havengebied, Werden er in 1982 
nog 2 zingende êo gehoord en gezien en in 1981 nog 2 broedgevallen gekonsta
teerd, in 1983 werden er in het geheel geen Kuifleeuweriken meer waargenomen. 
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