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Wespendieven met vraagtekens. 
 
Zondag 7 juni j.l. nam ik bij het inventariseren van mijn stukje  
duin 2 roofvogels waar. Het eerste exemplaar, trekkend langs de zee- 
reep naar het noorden, zag ik wat laat en was reeds vrij ver weg.  
De eerste indruk was een buizerdachtige vogel. Het tweede exemplaar  
kwam ca 5 min hierna door. Deze vogel had ik reeds vroeg in het vi- 
zier. Met een uitstekende belichting was de vogel vrij lang te be- 
kijken. De buizerdachtige indruk van de eerste vogel werd bij de twee- 
de nog versterkt. Brede vleugels en rustige vleugelslag. Opvallend ech- 
ter was: 
l.de vliegwijze: de vogel steeg steeds vliegend tot op zekere hoogte  
  om daarna zwevend en cirkelend naar beneden te komen. Dit werd steeds 
  herhaald door beide exemplaren. 
2.de vogels maakten een slanke indruk (in Duitsland nam ik 14 dagen 
  eerder in een lang weekend praktisch de gehele dag buizerds waar.). 
3.de staart van beide vogels was naar mijn gevoel nogal lang. 
4.de tekening van de ondervleugels (alleen bij het tweede ex. goed 
  kunnen zien) was sterk gevlekt. 
Niettemin noteerde ik die morgen 2 buizerds in mijn boekje. Bij een  
gesprek over deze waarneming met Passchier merkte deze op dat dit  
misschien wespendieven geweest waren, gezien de tijd van doortrekken. 
Bij het naslaan van de literatuur bleek dit een niet onwaarschijn- 
lijke zaak. De punten die mij waren opgevallen blijken voor een groot  
deel karakteristiek te zijn voor de wespendief, a.slanker, b.langere 
staart, c.levendiger getekend. Wat betreft de vlucht kon ik alleen  
maar vinden dat de wespendief iets minder zweeft dan de buizerd.  
Andere, kennelijk goede kenmerken zijn de langere hals en kleinere  
kop en de donkere banden op de staart. Helaas heb ik daar niet vol- 
doende op gelet en is me dit dus ook niet zo opgevallen. Trekwaarne-  
mingen in juni en zelfs juli zijn niet zeldzaam. 
Wespendieven broeden o.m. hoog in Scandinavië waar de zomer pas laat 
invalt. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat nog niet geslachtsrijpe  
vogels laat doortrekken. Al met al meen ik toch dat de twee waargeno- 
men vogels wespendieven waren. Dat de determinatie niet altijd zo 
gemakkelijk valt, moge blijken uit enkele notities die ik in de li- 
teratuur vond: 
1.Thijsse schrijft in het vogeljaar over grote groepen buizerds die  
  hij zag trekken. Ik heb laatst -waar weet ik niet meer- gelezen dat  
  het wel wespendieven geweest zullen zijn, hoewel de tijd van het  
  jaar (maart) daar niet op wijst. 
2.G.L. Ouweneel schrijft in het vogeljaar van september 64 over 
  trekwaarnemingen bij Falsterbö, Zweden. Daar werden door hem op  
  30-8-61 tussen half zes en elf uur 's morgens 3250 wespendieven en  
  3 buizerds gezien. Hij schrijft erbij dat deze buizerds uitzonde- 
  ringen waren geweest, normaal komen deze niet voor half september  
  over. 
In het vogeljaar van febr. 1968 vertellen enige Zaanse vogelwachters  
over trekwaarnemingen van 12-9-67. Op die dag kwamen 902 buizerds  
over tegen 4 wespendieven. Het lijkt mij niet gerechtvaardigd te 
veronderstellen dat 12 dagen later in het seizoen, dus nog voor half 
september, de verhouding wespendief-buizerd zo drastisch is gewij- 
zigd. Ook de 6 jaar die tussen beide waarnemingsdagen in ligt kan er  
toch niet de oorzaak van zijn. 
Het is naar mijn mening waarschijnlijker dat dit op een foute deter- 
minatie van één der waarnemers berust. 
Nog drie gevallen wil ik even onder de loep nemen. De eerste is een 
waarneming van mijzelf. Op 25-5-68 zag ik in de Achterhoek een 30-  
tal roofvogels; zwevend en cirkelend trokken ze naar het noorden.  
Buizerds was toen mijn conclusie, mogelijk betrof het hier ook wes-
pendieven. Ten tweede de wespendief die de heer Paff vorig jaar 
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(nog levend) vond. De determinatie was in eerste instantie algemeen: 
Buizerd. Bij het prepareren (de vogel stierf na enige dagen) ontdek- 
te Moerkerk pas dat de vogel een wespendief was. Hierbij moet wel  
worden aangetekend dat de determinatie in de hand er bepaald niet 
gemakkelijker op wordt. Bij het bekijken van de collectie roofvogels  
in het museum te Leiden zijn we daar wel achter gekomen. 
Het derde geval betreft de waarneming van in totaal ca 300 buizerds,  
die in groepen van 75-80 ex. op 1 sept. 58 in zuidoostelijke rich- 
ting over Noordwijk trokken. Gezien de tijd van het jaar kunnen ook  
deze vogels wespendieven geweest zijn. 
Besluitend is het waarschijnlijk dat er hier meer wespendieven door- 
trekken dan op het eerste gezicht lijkt. In elk geval is het gewenst  
dit najaar wat extra op doortrekkende "buizerds" te letten. 
 

W. Baalbergen 
 
Naschrift Redactie: 
 
Het blijft nog steeds een discussiepunt of doortrekkende buizerds  
in september al dan niet wespendieven zijn. Prof. K.H. Voous heb ik 
desgevraagd horen beweren (27-12-66) dat hij alle grote groepen bui- 
zerdachtige roofvogels in september voor wespendieven  hield. Hij twij- 
felde aan de betrouwbaarheid der waarnemers in dit opzicht. Mijns  
inziens kan men dit zo scherp niet stellen. Enorme aantallen bui- 
zerds werden ook op 1 sept. 1958 bij Harderwijk waargenomen door  
mensen die zeer goed ook de wespendief kenden. Zelf nam ik op 10  
sept.1968 boven Ermelo 43 buizerds in één groep waar. Hoewel ik die  
zomer de wespendief vaak had gezien, lukte het me niet er één uit  
te halen. 
Behalve de door de heer Baalbergen genoemde kenmerken lette men op  
kleine verder uitstekende kop, de tragere vleugelslag en de geheel  
horizontaal gehouden vleugels in de zweefvlucht. Dit laatste in tegen- 
stelling, tot de buizerd die de vleugels licht omhoog houdt.(JvD) 
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Waarnemingen 
 
Noordse stormvogel  7,8,9,10,17-4 resp.1,4,5,1 en 1 ex dood op 
   Strand               V.d.Linden/v.D. 
Jan van gent  1 ex  8-4 dood bij vuurtoren v.Dijk 
Zomertaling  2 ex  5-4 Z.H.L. v.Dijk 
Slobeend  4 ex 10-4 Bronsgeest Smit 
Toppereend  1 ex  5-4 Z.H.L. v.Dijk 
Zwarte zeeëend 10 ex  7-4 in zee v.d.Linden 
Middelste zaagbek ♂  2 ex 12-4 over zee,noordwaarts v.Dijk 
Bergeend 17 ex 13-5 idem     idem idem 
  1 ex 30-5 idem     idem idem 
Casarca  1 ex 12-4 Nora,zuidwaarts idem 
  1 ex 12-5 Duinweg,noordwaarts idem 
Grauwe kiekendief ♂  1 ex 24-4 Noordduin v.d.Linden 
Torenvalk  1 ex 11-4 Noordduin idem 
  1 ex 18-4 idem idem 
  2 ex  5-5 Noordduin Glasbergen 
Steenuil  2 ex 19/20-5 Puik en Duin Smit 
  1 ex 24-5 Noordduin v.d.Linden 
Bosuil  broedgeval op Z.H.L. op 13 mei  
  uitgevlogen, 4 jongen met succes  
  grootgebracht Smit,v.Dijk 
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