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Wespendieventrek,

22 mei 1989.

Wim Woudman

Vanaf 16 uur vindt er weer trek

plaats, namelijk van 1x2 en van 2x1

exx., richting oost.

Dan om 17.15 uur weer 4 exx., ge-

volgd door 5 exx.
,

richting zuid-

oost, gevolgd door 5 exx. richting

zuid.

Om 18 uur 2 exx.
,

waarvan 1 bijna

zwarte vogel. Goed te zien was op

deze dag de grote variabiliteit van

het verenkleed, net zoals we die van

de buizerd kennen.

Tussen 18 an 19.10 uur kwamen er

langs: 1 ex. richting oost, en dan

een omslag voor wat betreft de rich-

ting: namelijk 6, 5 en 1 exx. rich-

ting zuid. Van deze laatste groepjes

denk ik, dat ze op zoek waren naar

een slaapplaats. En dat vermoeden

leek te worden bevestigd door de

waarnemingen, die ik nog kon doen op

de volgende ochtend, tussen 8.00 en

8.30 uur.

De omstandigheden op 23 mei waren

dezelfde, alleen de wind was nog

zwak, waardoor de vogels zich meer

in rechte lijn, klapwiekend, soms

wat schroevend, konden verplaatsen.

Vanuit de richting van het Noord-

laarderbos kwamen er in die korte

tijd 1, 4 ' en 2 maal 3 exx. laag

over, alle richting noordoost. Aan

de oostzijde van de Appelbergen

waren er tegelijkertijd nog 7 exx.

bezig in groepsverband te vertrek-

ken. Zo kom ik uit tot voor een

vogelwaarnemer in normalen doen

verbluffende totalen van op 22 mei

38 exx. en op 23 mei (in zeer korte

tijd) 18 exx.

Dit is een impressie vanaf slechts

een plek in de provincie Groningen.

Ongetwijfeld is er die dagen veel

meer gezien (zie de waarnemingen-

rubriek)
.

Op 22 mei jl. was ik in de omgeving

van mijn woonplek, nabij de Appel-

bergen, getuige van een opvallende

trek van wespendieven. Op deze dag,

een heldere en onbewolkte, die volg-

de op een reeks identieke dagen,

stond er een krachtige tot harde

oost- tot zuid-oostenwind, die twee

dagen tevoren was opgestoken. Deze

weersomstandigheden, optredend in de

derde decade van mei, blijken ideale

condities voor het zien van wespen-

dienventrek. Dat wordt ook bevestigd

door diverse waarnemers, die ik

opgewonden raadpleegde, en door de

literatuur, zoals de SOVON-atlas van

de Nederlandse Vogels en Vogels van

Groningen, waarin de jaren 1968 en

1971 genoemd worden als wespendie-

venjaren.

De trek, gespreid over deze dag,

verliep als volgt: Tussen 11 en 12

uur trekken 1, resp. 4 exx. voorbij

in noordoostelijke richting, tussen

boomkruinniveau en ongeveer 200

meter hoogte. Vervolgens is het

siësta.


