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Wespendief (Pernis apivorus) (A072)
1. Status:
Vogelrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1991). Voor Natura 2000 relevant als broedvogel.

2. Kenschets
Beschrijving: De wespendief is een onopvallende, slanke roofvogel die in bossen broedt. Zijn
voedsel bestaat voor een groot deel uit insecten: larven en poppen van in groepen levende
wespensoorten. De vogel ‘steelt’ de insectenkroost door de wespennesten uit te graven. De
Nederlandse broedpopulatie overwintert in Afrika, ten zuiden van de Sahara.
Relatief belang binnen Europa: De wespendief broedt door heel Europa en in West-Siberië, tot
op ca. 90° Oosterlengte. De soort kent een ruime verspreiding binnen Europa, met laagste
dichtheden in het uiterste zuiden en noorden. De Europese populatie (36.000-52.000 paren in EUlanden, hiervan 1% in Nederland) was stabiel over de periode 1970-1990 en is aangemerkt als nietbedreigd.

3. Bijdrage van gebieden
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: Het verspreidingsgebied van de soort
valt samen met de verspreiding van bosrijke gebieden op de hoge zandgronden. De Veluwe
huisvest een fors deel van de wespendiefpopulatie. In de bossen van Flevoland, Noord-Brabant en
de kuststreek komt de wespendief relatief weinig voor. Dat kan, behalve aan de geringe leeftijd
van het bos, aan voedselgebrek liggen. De natuurlijke verspreiding betreft voornamelijk de hogere
zandgronden en verder, met kleine aantallen, de duinen.

Verspreidingskaart wespendief
Huidig voorkomen en Natura 2000: In de periode 1999-03 wordt de populatie van de wespendief
in ons land op 580 paren geschat. Ongeveer éénderde daarvan (29%) broedt in onder de
Vogelrichtlijn aangemelde gebieden.
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Gebied

Gemiddelde
99-03

(057) Veluwe
150
(128) Brabantse Wal
13
(027) Drents-Friese Wold & Leggelderveld
8
Aantallen broedparen wespendief in Natura 2000 gebieden

4. Beoordeling landelijke staat van instandhouding
Trends in Nederland: Eind vorige eeuw, na 1990, is een lichte maar gestage afname van de
wespendief geconstateerd in delen van Drenthe. Over de trends van de vogel elders in het land,
met uitzondering van de Zuidwest-Veluwe, is zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. De soort is
echter tussen 1970 en 1990 (mogelijk al vanaf 1960?) eerst sterk toegenomen, althans in Drenthe,
Noord-Brabant en wellicht ook elders. Op de Veluwe is dit vermoedelijk niet gebeurd, of in veel
mindere mate.
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse broedpopulatie van de wespendief laat sinds 1981 een
schommelend verloop zien. Daarbij is een trendclassificatie onzeker.
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig.
In vergelijking met 1973-77 is het verspreidingsgebied van de wespendief volgens de
inventarisatieresultaten toegenomen met 76%. Vermoedelijk is daarbij echter een overschatting
aan de orde door toenemende aandacht voor deze moeilijk te inventariseren soort. In totaal is
vastgesteld dat de soort aanwezig is in 429 atlasblokken, verdwenen uit ongeveer 44 atlasblokken
en verschenen in 189. Desondanks staat vast dat de wespendief zich heeft uitgebreid na de
toename van het bosareaal tussen 1900-1950. Vanaf 1950 tot 1990 heeft de soort zich uitgebreid
door de toenemende ouderdom en diversiteit van de bossen.
Beoordelingsaspect populatie: gunstig.
De populatieomvang is groter dan de gunstige referentie.
De populatie van de wespendief is na een aanvankelijke toename in de vorige eeuw vermoedelijk
stabiel of mogelijk licht afnemend. Intensieve studies tonen stabiele tot afnemende (Drenthe)
deelpopulaties aan. De Nederlandse broedpopulatie, welke gemiddeld in de periode 1979-1983
450 paren telde, bedroeg in 1999-2003 gemiddeld 580 paren.
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig.
De factoren die van invloed zijn op het voorkomen van wespendieven zijn niet goed bekend.
Bosbouwactiviteiten in het broedseizoen, regionale (in Drenthe) intensieve predatie door haviken,
en ontbossing van Afrikaanse overwinteringsgebieden vormen mogelijke bedreigingen.
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig.
De veranderingen die plaatsvinden in het beheer van het Nederlandse bos bieden gunstige
perspectieven voor de wespendief. Bedoeld is hier de overgang van productiebos naar
gevarieerder bos en de toenemende ouderdom van het bos, al kunnen de zomervellingen nog
voor onrust bij de broedplaats zorgen. Met het oog op het veranderde bosbeheer is een
populatiegroei te verwachten. Intensieve predatie door haviken (en in de toekomst mogelijk lokaal
door oehoes?) op jonge en oude vogels zal bij deze langzaam reproducerende soort daar echter
een rem op zetten. De snelle ontbossing van de Afrikaanse overwinteringsgebieden kan daarnaast
een grote negatieve invloed gaan uitoefenen, indien wespendieven zich daar niet weten aan te
passen aan de nieuwe landschappen (zulke aanpassingen lijken niet waarschijnlijk).
Definitie gunstige staat van instandhouding: Voor behoud van de broedvogelpopulatie van de
wespendief zijn ten minste 20 sleutelpopulaties nodig die ieder uit tenminste 20 paren bestaan (>
400 paren). Voldoende geschikt leefgebied voor deze streefpopulatie moet worden behouden, met
rust in de broedgebieden en weinig risico voor predatie. Populatiegroei kan plaatsvinden door
veranderd bosbeheer in Nederland en als de soort zich weet aan te passen aan veranderd
landschap in de winterkwartieren.
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Oordeel: gunstig.
Beoordeling Staat van Instandhouding
Aspect

1981

2004

Verspreiding

gunstig gunstig

Populatie

gunstig gunstig

Leefgebied

gunstig gunstig

Toekomstperspectief

gunstig gunstig

Eindoordeel

gunstig gunstig
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