
Een tweede verkenning naar het voorkomen
van de Wespendief in de Kempen .2002
JecouES vAN Kessel & Preren Wourens

ln navolging op de eersfe verkenning in 2001 is ook in 2002 weer intensief gekeken
naar Wespendieven in verschillende bosgebieden in de Kempen.

Inleiding
Er is dit jaar geprobeerd om ook

zoveel mogelijk de plaatsen te bezoeken
die in 2001 niet of in mindere mate zijn
bezocht. Ook waren er in 2002 ureer t\\'ee
bosgebieden waar vanaf mei tot en met
augustus bijna w.ekelijks is sekeken naar
Wespendieven. Dit zijn Buikheide-Hah'e
Mijl (Vessem-Veldhoven) en de Sprankel-
bossen (Steensel-Veldhor.en).

Methode
In de periode van 13 iuli t/m 18

augustus is dagelijks naar \\'espendieven
gekeken op verschillende plaatsen in de
Kempen. Dit v,,erd gedaan door te posten
op een lokatie met goed uitzicht over een
bosgbied, en daar zdn 3-6 uur te biijren
zitten. Hierbij werd steeds de horizon en de
lucht op vliegende Wespendieven afge-
zocht Als er in een bosgebied \\respendie-
ven voorkomen dan kun je na 2-3 uur
waamemen in juli en augustus vrijuel
zeker een exemplaar zien. Als je niets ziet
kun je dit zonodig nog een keer later
herhalen.

Ook dit jaar is alleen gepost op
dagen met redelijk mooi weer zonder
neerslag en of harde wind. De waarnemin-
gen zijn steeds zo nauwkeurig mogelrjk op
een stafkaart ingetekend met vermelding
waar de vogel vandaan kwam en waar deze
naar toe vloog, en of hij wel of geen prooi
droeg. Als dit mogelijk was is er ook
steeds een tekening van de onderkant van
de vleugel gemaakt (zie bijlage 1). Als
men op een waarnemingspunt meerdere
exemplaren zieÍ kan men met deze
methode vaststellen of het om dezelfde of
meerdere vogels gaat.
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Deze methode wordt al 7 jazr
toegepast in het bosgebied Buikheide-
Halve Mijl (500 ha.). Nadeel van deze
methode is wel dat je vanaf de grond niet
zo nauwkeurig kunt zien waar een vogel
naar toe vliegt als vanuit een boomtop.
Vanuit hoge bomen waarnemen en
intekenen is natuurlijk veel nauwkeuriger.
Maar helaas ook dit jaar is er vrijwel geen
"topwerk" verricht omdat de meeste van
ons hoogtevrees hebben! Ook zï1n zoveel
mogelijk schetsen van vleugelpatronen
gemaakt van waargenomen Wespendieven.

Resultaten
In de periode juli-aug. 2002 zijn

totaal 33 verschillende territoria vastge-
steld aan de hand van waargenomen'Wes-
pendieven (zie tabel 1 en figuur l). Naast
de bekende naaldbossen blijken ook een
aantal kleinere beekdalbossen in de Kem-
pen erg in trek te zijn bij V/espendieven.
Hoewel in 2002 niet echt specifiek naar
nesten is gezocht, zijn er toch nog 5 nesten
gevonden binnen ons werkgebied:

- Bossen ten noord-oosten van Netersel: I
nest met 2 jongen.

- Bossen omgeving Lage Mierde: 1 nest
met 1jong.

- Gemeentebossen Eersel: 1 nest met I
jong (geringd).

- Bosgebied ten noord-westen van
Netersel: I nest gevonden zonder
eieren.

- Tussen Vessem en Middelbeers: 1 nest
gevonden zonder eieren.
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Naast deze nestvondsten zijn er

tijdens het posten nog een aanÍal waarne-
mingen gedaan van voedseldragende
\\-espendieven \\'at duidt op een nest in de

buurt en dus zeker broedend (Van Maanen
1000 r:

\ Íolenheide Geldrop-Mierlo
Canierheide Eersel - Hapert
\\'eebo sch-Stevensbergen Bergeij k
Groote Heide Heeze-Geldrop
De Pan Sterksel
Gemeentebossen Eersel

Ook is het vanzelfsprekend dat
u aarneminqen \ran vliegende Wespendie-
\ en met nestmateriaal erg belangrijk zijn.
Zo hebben \\re een waarneming uit juli van
een zeer laag vliegende Wespendief met
een grote verse tak eikenloof in zijn
.iauu.en. deze u,aarneming leidde dan ook
erÀe1e dagen later tot een nestvondst

Het aantal waarnemingen van
..a1olrrassen Wespendieven is minimaal
ook in de buurt van de nestplaatsen. Het
ziin erg onopvallende vogels. We hebben

s.echts 1 maal een onvolwassen vogel
',\ aargenonten in augustus en wel aan de

zuidkant van het Groot Meer (Vessem). En
dit is waarschijnhjk nog gebeurd omdat
hier vaak werd gepost.

Op maar liefst 1l lokaties werden
na een of meerdere dagen posten zelfs
meer dan 2 Wespendieven waaÍgenomen
(tabel 1). Wat maar weer eens duidelijk
maakt dat de diverse territoria elkaar
overlappen.

Doortrek van \ilespendieven in voor-
en najaar.

We merken hier in de Kempen
jaarlijks maar weinig van doortrekkende
Wespendieven in het voorjaar. Uitzonde-
ring is 3 mei 2002, toen werden op de

Landschotse Heide 12 doortrekkende
Wespendieven gezien. In het najaar
worden wel regelmatig doortrekkers
waargenomen, maÍtr nooit in grote
aantallen. Een uitzondering hierop zïjn 2
dagen in september 2002, toen wel hoge
aantallen werden gezien. Op 3 september
bij het Ringselven Budel Dorplein totaal
37 ex. doortrekkend. Op 4 september totaal
145 ex. doortrekkend gezien tussen 12.45

en 13.30 uur, steeds in groepjes van 5-10

Figuur 1 : Overzicht van de aangetroffen Wespendief territoria in 2002.
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Figuur 2: Doortrek van de Wespendief in Falsterbo linkse y-as @ron: Skanes
Ornitologiska Forening, Zweden) en in Gibrattar rechtse y-as (bron: The Gibraltar
Ornithological & Natural History Society).
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stuks en een groep van maar lietit 8[t sruks
(med. Ruud Bouu-man). \\-aarschjinli.i^
heefi. dit te maken met een sterke doorrrek
van scandinavische vosels íficuur I r.

Plannen voor een nieun' onderzoek
in de Kempen in 2003

Voor 2003 is het de bedoeling. niits
er voldoende waamemers zijn. om een
groot proefgebied te onderzoeken binnen
het werkgebied van de V\\'G De Kernpen.
Binnen dit proefgebied willen dan aan de
hand van vleugeltekeningen saan
vaststellen hoeveel vogels er l,oorkomen.
Daamaast willen we zoveel mogelijk de
neslen gaan opsporen.
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Tabel 1: Onderzochte gebieden met aantal waargenomen exemplaren en geschat aantal
territoria in het desbetreffende in 2002.

Gebied (gemeente)
Aantal

exemplaren
Aantal

territoria
Geschat

aantal territoria

Herdgane - Urrecht noord-oost (Esbeek) 2 1

\lcrerbleek - Utrecht zuid-u'est (Hooge Mierde) 2 1

Tulder - Utrecht noord-west (Lage Mierde) J 1

Beerse Broek CNetersel) 2 1

Landschotse Heide (Middelbeers) 2 I
rlr 1;. ; ;.1.-r 1. 3 H e i de noord-oost (OirschotEindhoven) 0 0

Oirschotse Heide NW (Oostelbeers) I 1

ine Vessem 2 I

ts....;eiie-Halr e Miil (Vessem-Ve 5 1-2 1-2

De Pan (Maarheeze-Sterksel) j

3 :,s.:n Husterheide (Maarheeze) I

lbossen (Eersel - Veldhoven J

, i,:,:n:-Dommelbeemden (Veldhoven - Waalre 2

3,,s.en Kamerven zuid (Nuenen 2

i- 4,-l)e e 2

),Í,-,eren-Grote Cirkel-Kroonven (Reusel) J

3,..',iachterii De Kempen west (Hapert) I

t a:ierheide (Hapen) 4

"\'<::osch 
u'est * Bosscher Weiier (Bergeijk) I

,-r:, re!ins Knegsel (Eersel) I
\. l.'' ijr ers Bereeiik + De Plateaux (Bergeiik) J

Ll ;.r gi g Heide (Heeze-Geldrop) J

F :. i:rheide (Riethoven) I
\ 1 a.rie Heide (Valkenswaard) 2

"..si 
:ir ers Valkenswaard (Valkenswaard) 2

-::r,jerbos (Leende) J 2 2

3 -,..en \lolenheide (Ge I I 1

:l u re:tusbossen 2 I 1

S:::brechtse Heide 4 2 2

- Striiperheg (Soerendonk) 1 1 I
De Hoort (Budel ) 1 1

\\-eener- en Bude 0 0 1

Ti,teal 69 32-33 34-35

\\'espendief.
(Foto: Henk N{unsters)
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Bijlage 1: Schetsen van Wespendieven in de Kempen in 2002.
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