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WESPENDIEVENTREK OVER VLIELAND - MEI 1992 

Willem van der Waal 
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Tijdens een Vogelwerkgroep Amsterdam weekend op Vlieland van 28 tot en 
met 31 mei 1992, waren vele vogelaars getuige van spectaculaire wespendie
ventrek over het eiland. Vooral op 30 mei was deze trek enorm, on-Neder
lands eigenlijk. 
Figuur 1 geeft de doortrek weer van de Wespendieven over het eiland. Bij 
een heldere hemel en een stevige OZO-wind vlogen de Wespendieven in los
vast verband boven de Vliehors en de Kroon's Polders. De gemiddelde 
vlieghoogte bedroeg tien à vijftien meter. Waarnemers die op een duintop ten 
noorden van het Bomenland stonden, hadden de vogels op ooghoogte langs
vliegend, zodat zowel de Wespendieven als de waarnemers schrokken; de 
Wespendieven van de mensen en de mensen van de onverwachte sensatie. 
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Figuur 1. De trekrichting van Wespendieven over Vlieland. 
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Figuur 2. De doortrek van Wespendieven per uur over Vlieland (28-31 mei 1992). 

Voorbij Bomenland wonnen de vogels hoogte en bij het zoeken naar ther
miekbellen vormden zich groepen van soms wel 40 à 50 exemplaren. Op een 
hoogte van ruim 50 meter aangekomen vlogen de Wespendieven in door in 
oostelijke richting. ten noorden van Lange Paal bedroeg de vlieghoogte 125 à 
125 meter. Daarna ging het in een door de vogels opgepikte thermiekbel in 
één glijvlucht naar de kustlijn ten noorden van het bos dat de oostelijk punt 
van Vlieland bedekt. De overtocht naar Terschelling werd in een snelle 
glijvlucht gemaakt, al flapten veel Wespendieven nog om geen hoogte te 
verliezen. De grootste groep die ik telde bestond uit 67 exemplaren, terwijl 
ik ook groepen van 56, 39 en 34 vogels zag. Figuur 2 geeft de doortrek weer 
van de Wespendieven per uur voor alle dagen. Opvallend is dat het meren
deel van de vogels in de ochtend passeert met een duidelijke piek tussen 
10.00 uur en 11.00 uur. Ik heb alleen die Wespendieven genoteerd die ook 
daadwerkelijk gepasseerd waren en dan in het bijzonder het pad van Lange 
Paal naar het Noordzeestrand. 
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Tabel 1. Aantal doortrekkende roofvogels op 
28-31 mei, Vlieland 1992. 

soort aantal 

Wespendief 430 

Bruine Kiekendief 1 

Grauwe Kiekendief 1 

Sperwer 1 

Buizerd 1 

Schreeuwarend 1 

Visarend 1 

Roodpootvalk 15 

Boomvalk 1 
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Op deze plek werden ook andere roofvogels langstrekkend gezien (zie tabel 
1): onder andere een vrouwtje Grauwe Kiekendief, enkele Roodpootvalken 
(waarvan dit jaar in ons land een invasie plaatsvond), alsmede een Schreeuw
arend. 

CASPER EN HOBBES BILL WATTERSON 


