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Individuele herkenning van Wespendieven Pernis
apivorus: boeiend en nuttig

WOUTER FAVEYTS

Inleiding 
Heel wat roofvogelsoorten vertonen sexueel
dimorfisme: een verschillend uitzicht bij
mannetjes en vrouwtjes van dezelfde dier-
soort. Dit verschil kan op allerlei lichaams-
kenmerken betrekking hebben. Bij roofvogels
kan sexueel dimorfisme zich in de eerste
plaats uiten door verschillen in grootte tus-
sen beide geslachten. Daarnaast kunnen er
ook verschillen in kleur en veerpatroon zijn
tussen mannetjes en vrouwtjes. (del Hoyo et
al. 1994). Van de 47 roofvogelsoorten die
regelmatig voorkomen in het West-
Palearctische gebied kennen er 14 een dui-
delijk sexueel dimorfisme op het vlak van
kleur en tekening (Svensson et al. 2009). Eén
van die soorten is de Wespendief. Behalve
een duidelijk onderscheid tussen de geslach-
ten wordt het uiterlijk van de soort boven-
dien gekenmerkt door een uitgebreide indivi-
duele variatie. De Wespendief vormt samen
met de niet-verwante Buizerd Buteo buteo
het meest variabele duo roofvogelsoorten in
Europa. In dit artikel wordt dieper ingegaan
op de individuele herkenbaarheid van
Wespendieven, en de bruikbaarheid van dit
gegeven bij het inventariseren van de soort. 

Bepaling van geslacht 
Onder goede waarnemingsomstandigheden
is het redelijk eenvoudig om mannetjes en
vrouwtjes te onderscheiden bij de
Wespendief. Voor de overzichtelijkheid wor-
den de kenmerken van volwassen mannetjes
en vrouwtjes met elkaar vergeleken in tabel
1. Een beperkt aantal vogels kan op het eer-
ste zicht wat problemen opleveren. De varia-
tie is echter dermate groot dat sommige
vogels tegenstrijdige kenmerken lijken te
vertonen. In de meeste gevallen, en dat geldt
zeker voor moeilijke vogels, is het van belang
om te letten op een combinatie van kenmer-
ken om het geslacht te bepalen. Het manne-
tje is te beschouwen als de ‘klassieke’
Wespendief. De klassieke kenmerken die veel
waarnemers zich voorstellen bij de soort
hebben immers vooral betrekking op manne-
tjes. Vrouwtjes vertonen bepaalde van deze
kenmerken vaak minder uitgesproken. Dat
zorgt er overigens voor dat determinatiepro-
blemen op soortniveau (met name verwar-
ring met Buizerd) zich meestal voordoen bij
vrouwtjes Wespendief, doordat nogal wat
waarnemers er geen weet van hebben hoe

onopvallend vrouwtjes getekend kunnen
zijn. 
De kenmerken in tabel 1 hebben voorname-
lijk betrekking op de tekening op de vleugels
en de staart. De kleur en de tekening op het
lichaam en de ondervleugeldekveren van
Wespendieven bieden geen zekere houvast
voor geslachtsbepaling. Mannelijke Wespen -
dieven zijn veelal bleker. Exem plaren met een
gedeeltelijk of volledig wit lichaam komen
geregeld voor, en dit zijn bijna steeds man-
netjes. Bij vrouwtjes schijnt dit witte type
erg zeldzaam te zijn. Donkere exemplaren
zijn vaker vrouwtjes, maar ook mannetjes
kunnen een egaal donker, zelfs vrijwel zwart
onderlichaam hebben. Als conclusie geldt dat
de kleur en de tekening van het lichaam en
de ondervleugeldekveren vooral bruikbaar
zijn voor individuele herkenning maar niet
voor  geslachtsbepaling. 
In dit artikel wordt niet ingegaan op de her-
kenning van eerstejaars vogels. In hun eerste
levensjaar verschillen Wespendieven in
diverse kenmerken van oudere vogels, zowel
wat vorm als wat tekening betreft. Het juve-
niele kleed is in Vlaanderen slechts een
beperkt aantal weken per jaar te zien.
Juveniele Wespendieven verlaten immers het

nest in de loop van augustus (Bijlsma 1993)
en daarna vertrekken ze al snel in de richting
van hun Afrikaanse winterkwartieren. 
Over het kleed van onvolwassen
Wespendieven werd nog niet veel gepubli-
ceerd (Glutz von Blotzheim et al. 1989).
Meer nog dan in hun broedgebieden zijn
Wespendieven moeilijk waarneembaar in
hun wintergebieden. Volgens de literatuur
keert het grootste deel van dergelijke onvol-
wassen dieren in hun eerste zomer niet terug
naar de broedgebieden, maar blijven ze in
Afrika (Forsman 1999, Ferguson-Lees &
Christie 2001). Deze onvolwassen vogels
beginnen tijdens de winter met het ruien van
de kop- en lichaamsveren, om pas tijdens de
volgende zomer, in Afrika, de vliegpennen te
ruien (Forsman 1999, Clark 1999). Een klein
aantal dergelijke onvolwassen vogels (in hun
tweede kalenderjaar?) wordt tijdens de voor-
jaarstrek gemeld, tenminste in Italië en in
Israel, zij het later op het voorjaar dan oude-
re vogels (Shirihai 1996, Panuccio & Agostini
2006). Sommigen menen dat het hier in feite
echter gaat om slecht uitgeruide adulten
(Louette 2009). Uit de broedgebieden is heel
weinig gekend over onvolwassen vogels. In
Nederland zijn enkele gevallen bekend, waar-

Wespendief Pernis apivorus, adult vrouwtje. Een typisch vrouwtje: het patroon op de handpennen
toont een eerder vage overgang van de donkere vleugeltippen naar de vuilwitte rest van de pen.
De uiterste smalle bandering op de handpennen ligt ver naar buiten op de handpennen, over de
helft van de pen gemeten vanaf de basis. Merk ook het licht veld op de basis van de handpennen

op, met een doorschijnende indruk, en contrasterend met de donkerdere armpennen. Het
staartpatroon wijst eveneens op een vrouwtje, met de buitenste smalle band ongeveer

halverwege de staart. Makegem, 16 aug 2009 (Foto: Bernard Van Elegem). 



Tabel 1. Vergelijking van kenmerken bij mannetje en vrouwtje Wespendief
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onder de vondst van een één jaar oude
geringde vogel in augustus (Bijlsma 1993). In
oudere literatuur wordt gemeld dat ‘onvol-
wassen vogels’ in klein aantal overzomeren in
Vlaanderen ‘in de omgeving van de broed-
plaatsen’ (Vlavico 1989), maar het is niet
bekend of dit een veronderstelling is of een
op feiten gebaseerde vaststelling. Meldingen
van onvolwassen vogels in Europa worden
vrijwel nooit ondersteund door foto’s, en er
mag worden vermoed dat in nogal wat geval-
len te gemakkelijk gewag wordt gemaakt van
een onvolwassen (tweedejaars) vogel.
Forsman (1999) meldt uitdrukkelijk dat een
foto van een in Oostenrijk als broedvogel
gemeld verondersteld tweedejaars vrouwtje
Wespendief in feite betrekking had op een
adulte vogel. Voorzichtigheidshalve mag men
er van uitgaan dat onvolwassen
Wespendieven in Vlaanderen op zijn minst
erg zeldzaam zijn. Voor dit artikel wordt er
verder dan ook geen rekening mee gehou-
den. 

Individuele herkenning
Het overzicht van geslachtskenmerken in
tabel 1 wordt in ruime mate doorkruist door
een zeer aanzienlijke individuele variatie.
Behalve op kleur en op tekening kan de soort
ook individueel te herkennen zijn door rui en
door beschadigingen aan het verenkleed. 
De variatie toont zich in de eerste plaats en
op meest constante wijze in de kleur en de
tekening van het onderlichaam en de onder-
vleugeldekveren. Die kan variëren van zuiver
wit tot vrijwel zwart, en zowat alle tinten van
grijs en bruin er tussen in. Zoals gezegd zijn
mannetjes over het algemeen bleker en
vrouwtjes donkerder. Dit is echter geen regel,
maar hooguit een aanwijzing. Behalve de
kleur zijn er ook sterke verschillen in teke-
ning: het lichaam en de ondervleugeldekve-
ren kunnen variëren van effen tot sterk
gebandeerd of geblokt. Combinaties van
effen kleuren met bandering komen even-
eens voor. De variatie en de combinaties lij-
ken eindeloos te zijn. 
Een ander, zij het niet constant aspect van
individuele variatie wordt gevormd door spo-
ren van rui. Net zoals andere lange afstands-
trekkers onder de roofvogels bv Boomvalken
Falco subbuteo, ruien Wespendieven vrijwel
uitsluitend in de winterkwartieren. Toch
wordt er ook bij ons in beperkte mate geruid,
vooral door vrouwtjes. Vanaf begin juni kun-
nen vrouwtjes aan het ruien gaan, en tegen
de start van de najaarstrek een tweetal
maanden later worden tot drie à vier hand-
pennen geruid. Mannetjes starten later of
helemaal niet; zij ruien maximaal twee hand-
pennen. De rui wordt opgeschort tijdens de
najaarstrek, alhoewel vogels aan het begin
van de trekperiode nog bezig kunnen zijn met

Wespendief Pernis apivorus, adult mannetje. De bovenzijde is effen grijs gekleurd. De donkere
eindband op de vleugels is duidelijk zichtbaar, evenals de dunne zwarte band op de dekveren op

de hand. De beschadigde staart is een vrij typisch verschijnsel op het einde van de zomer bij
vogels die jongen te voeden hebben; het is een gevolg van veelvuldig foerageren op de grond
(uitgraven wespennesten!). Deze vogel was in 2009 minstens voor het derde opeenvolgende

broedseizoen in hetzelfde gebied aanwezig.  Geraardsbergen, 8 aug 2009 (Foto: Jean van Holen).

Wespendief Pernis apivorus, adult mannetje.
Zelfde vogel als hierboven. Typisch getekend

mannetje, met vrij zwarte tijgerpatroon op de
onderzijde. Het patroon op de handpennen is

typisch mannelijk: als in inkt gedoopte
vleugeltoppen die scherp contrasteren met de

witachtige grondkleur op de rest van de
handpennen. De buitenste donkere smalle
band op de handpennen ligt dichter bij de

basis dan bij het uiteinde van de handpennen,
waardoor een breed bleek veld ontstaat op de
handpennen. Op de armpennen is een scherp

begrensde donkere eindband zichtbaar, die
door een opvallend en breed witachtig veld is

afgescheiden van de de smalle bandering
hogerop de armpennen. Merk op dat de

geruide handpen 2 bijna opnieuw volgroeid is
in beide vleugels. Mannetjes houden het in de

regel bij het ruien van de twee binnenste
handpennen in de broedgebieden. De vogel

draagt een jonge Houtduif Columba palumbus
als prooi in de klauwen, een aanwijzing voor

een bezet nest. 
Geraardsbergen, 8 aug 2009

(Foto: Jean van Holen).

Wespendief Pernis apivorus, adult vrouwtje.
Een doorschijnend bleek veld op de

handpennen dat contrasteert met de
donkerdere armpennen. Geleidelijke, niet

scherp begrensde overgang van de donkere
toppen van de handpennen naar een blekere
kleur op de rest van de handpennen. Smalle

donkere middenband over de handpennen. Op
de armpennen is een vage donkere eindband
te zien die zonder scherpe grens overgaat in
de rest van de armpen. De vogel heeft drie

handpennen geruid: de binnenste twee
handpennen zijn vers en volgroeid; de derde is
nog aan het uitgroeien. Deze vogel was actief
op trek; de nog uitgroeiende derde handpen

toont aan dat de vogel de najaarstrek pas had
aangevat. De buitenste smalle dwarsband op

de staart bevindt zich ongeveer in het midden. 
Falsterbo, Zweden, eind aug 2007 (Foto:

Wouter Faveyts).
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het laten uitgroeien van de laatst geruide
pen (Forsman 1999, Rob Bijlsma in litt., eigen
observaties). Ruiende Wespendieven zijn
enkel te zien tijdens de tweede helft van de
zomer. 
Individuele herkenning van Wespendieven is
nog op een derde manier mogelijk, namelijk
op bais van beschadigingen van het veren-
kleed. Wespendieven verzamelen hun hoofd-
voedsel (wespenbroed) door in de grond te
graven, vaak tussen vegetatie. Dat zorgt er
voor dat hun verenkleed nogal eens bescha-
digd kan raken, vooral aan het einde van het
broedseizoen in de tweede helft van de
zomer. Mogelijk gaat het daarbij om vogels
die jongen te voeden hebben (en daardoor
veel voedsel moeten verzamelen). 

Nuttig voor het natuurbehoud
De Wespendief is een vrij schaarse broedvo-
gel in Vlaanderen. In 2000-2002 werd de
populatie geschat op 160-240 paren
(Gabriëls 2004). De soort wordt veronder-
steld al geruime tijd toe te nemen, en deze
stijging zette zich ook na de atlasperiode
door, met naar schatting 220-250 paren in
de periode 2006-2007 (Vermeersch &
Anselin 2009). Goed onderbouwde cijferge-
gevens op langere termijn zijn echter onbe-
staande, dus het is eigenlijk niet helemaal
duidelijk of de hogere aantallen werkelijk het
gevolg zijn van een gestegen populatie.
Mogelijk wordt de soort in een aantal gebie-
den beter opgemerkt of opgevolgd. Men
moet voorzichtig zijn met uitspraken over
trends bij een moeilijk te inventariseren
soort als Wespendief. Deze komt in het
grootste deel van Vlaanderen voor, met de
nadruk op de oostelijke helft. Het is een soort
die bijzondere aandacht verdient; gezien haar
voorkomen op Bijlage I van de EU-
Vogelrichtlijn wordt ze immers beschouwd
als een zgn. ‘communautaire soort’, waar-
voor EU-lidstaten bijzondere maatregelen
moeten nemen. In dat opzicht wordt de
Wespendief al sinds 1994 gevolgd in het
door het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) gecoördineerde pro-
ject Bijzondere Broedvogels Vlaanderen
(BBV)  (http://www.inbo.be/content/page.
asp?pid=FAU_VO_BBV_start).  

De Wespendief is een moeilijk te inventarise-
ren soort. De late aankomst in de broedge-
bieden en het lange broedseizoen zorgen er
voor dat de soort vooral actief is in een perio-
de wanneer bij de meeste vogelinventari-
seerders de telactiviteiten al op een laag pitje
staan. Het zijn bovendien onopvallende
vogels die relatief makkelijk aan de aandacht
ontsnappen. Enkele toevallige waarnemin-
gen in een gebied worden vaak afgedaan als
‘doortrekkers’ of ‘zwervers’, zonder dat wordt

Wespendief Pernis apivorus, adult mannetje. Een erg donker exemplaar, met een vrijwel solide
donkere kleur op het onderlichaam en de ondervleugeldekveren. Het patroon en de kleuren op

hand- en armpennen is typisch voor een mannetje. De handpennen zijn grotendeels effen
witachtig, met scherp afgelijnde, als in inkt gedoopte vleugeltoppen. De armpennen zijn effen
witachtig, met dezelfde grondkleur als de handpennen, duidelijk en scherp begrensd door een
donkere achtervleugelrand. De overwegend grijze kleur op de kop is net zichtbaar. Falsterbo,

Zweden, eind aug 2007 (Foto: Jean Van Holen).

Wespendief Pernis apivorus, adult vrouwtje. Een voorbeeld van een vrouwtje met een erg grijze kop,
normaal typerend voor een mannetje. Het patroon op de armpennen en de handpennen wijst

echter duidelijk op een vrouwtje. Op de handpennen is er geen erg scherpe begrenzing tussen de
donkere vleugeltoppen, en de buitenste smalle band ligt ver naar de buitenkant van de handpen, op

het punt waar de handpennen uiteenwaaieren tot vingers. Het lichte veld op de handpennen
contrasteert met de donkerdere armpennen. Op die armpennen ligt de buitenste smalle band erg

dicht bij de donkere eindband.  Falsterbo, Zweden, eind aug 2007 (Foto: Jean Van Holen).
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vermoed dat de soort lokaal een territorium
heeft. De Wespendief vergt een specifieke
inventarisatiewijze, waarbij in juli en augus-
tus langdurig op uitkijk moet worden
gestaan op plaatsen met een goed uitzicht.
Het is zaak daarbij gericht te kijken naar het
gedrag van de vogels, en vooral voedsel-
vluchten (aanvoer van voedsel naar jongen in
nest) zijn een belangrijke houvast voor het
constateren van een succesvol broedgeval.
Houd er uiteraard rekening mee dat vogels

Wespendief Pernis apivorus, adult vrouwtje (links) en adult mannetje (rechts). Een interessante (en niet getruckeerde!) foto van beide geslachten
naast elkaar. Let op het verschillend patroon van hand- en armpennen. Het mannetje toont een typisch erg grijze kop, wat niet het geval is bij het

vrouwtje. Merk ook het ruipatroon op bij de beide vogels: het vrouwtje heeft de twee binnenste handpennen vervangen in beide vleugels; het
mannetje enkel de eerste handpen.  Falsterbo, Zweden, eind aug 2007 (Foto: Jean Van Holen).

Wespendief Pernis apivorus, adult mannetje. Een erg licht exemplaar
dat aantoont hoe bleek Wespendieven (vooral mannetjes) kunnen

zien. Erg typisch patroon op zowel handpennen als armpennen. Merk
op dat eventuele transparantie bij tegenlicht geen contrast oplevert
tussen handpennen en armpennen, zoals dat wel het geval zou zijn
bij een vrouwtje (zie foto’s 1 en 4). De tweede handpen is aan het

uitgroeien in beide vleugels. Een dergelijk intact verenpak eind
augustus wijst er mogelijk op dat de vogel dit jaar geen jongen had.

Deze vogel broedt minstens sinds 2007 in hetzelfde bosgebied.
Geraardsbergen, 15 aug 2008 (Foto: Wouter Faveyts).

Wespendief Pernis apivorus, adult mannetje. Op deze foto is de typische
bovenzijde van een mannetje te zien: donkere eindband op de vleugels is
duidelijk zichtbaar, evenals de dunne zwarte band op de dekveren op de

hand. Het patroon op de onderzijde van de linkervleugel  en de effen
grijze kopkleur zijn eveneens typisch mannelijk.  Makegem, 21 aug 2009

(Foto: Bernard Van Elegem).

zonder jongen geen voedselvluchten onder-
nemen. Dergelijke vogels zijn wel vaak lang-
durig zwevend waar te nemen (Bijlsma 1997,
van Manen & Sierdsema 2008). 
Wanneer inventariseerders geen speciale
aandacht aan de Wespendief besteden in de
zomermaanden kan dit leiden tot een onder-
schatting van de in een bepaald gebied aan-

wezige populatie. Wanneer die speciale aan-
dacht wel wordt besteed, verdient het sterke
aanbeveling om extra goed te letten op indi-
viduele herkenning, door het bepalen van het
geslacht en het unieke uiterlijk van elk exem-
plaar. Op die manier kan blijken dat die ene
Wespendief die men steeds meent waar te
nemen in werkelijkheid op twee of drie
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exemplaren betrekking heeft. In de zomer
van 2009 werd door de auteur specifieke
aandacht besteed aan de soort in de zuidelij-
ke Dendervallei (de ruime omgeving van
Geraardsbergen). In een gebied van ca. 150
km² werden (o.m. in het kader van het BBV-
project) in de periode 1995-2008 jaarlijks 2-
5 territoria vastgesteld (variatie ten gevolge
van schommelende waarnemingsinspannin-
gen). De doorgedreven aandacht in 2009,
waarbij gericht op individuele variatie werd
gelet, leverde in totaal echter maar liefst 9-
10 territoria op. Er wordt vermoed dat dit
hogere aantal veeleer het gevolg is van een
veel aandachtiger inventarisatie dan een
reële stijging van de populatie. Om het hele-
maal leuk te maken bleek tijdens dit onder-
zoek bovendien dat twee individueel herken-
bare mannetjes reeds minstens voor het
derde opeenvolgende broedseizoen in het-
zelfde gebied voor jongen aan het zorgen
waren. Dit wijst op een opmerkelijke plaats-
trouw aan de broedplaats. Wespendieven zijn
langlevende roofvogels (Bijlsma 1993). Het
gericht gaan letten op individule herkenbaar-

heid kan dus interessante informatie opleve-
ren. Er mag worden verondersteld dat meer
doorgedreven aandacht voor Wespendieven
elders in Vlaanderen eveneens tot hogere
schattingen van lokale populaties zou kun-
nen leiden. 

Omgekeerd kan speciale aandacht voor indi-
viduele herkenning de teller ook behoeden
voor een eventuele overschatting van een
lokale populatie. Wespendieven hebben
immers een erg grote actieradius (van
Diermen et al. 2009), waardoor dubbeltellin-
gen een reëel risico vormen. 

Het is trouwens voorbarig om bij Wespendief
te spreken over ‘broedparen’. Beter is de term
‘territoriale paren’ te gebruiken. Zelfs in een
jaar met goede voedselvoorziening broedt
slechts een relatief klein aantal
Wespendiefparen met succes. In Nederland,
waar al veel onderzoek naar de soort is
gebeurd, bedroeg het aandeel succesvolle
paren in drie verschillende studiegebieden
over verschillende jaren respectievelijk 0-

50%, 14-57% en 6-38% (Voskamp 2000,
Bijlsma et al. 2001). Enkel spreken over
broedparen levert dan ook een onderschat
en verkeerd beeld op van de aanwezige
broedpopulatie. 

Hopelijk levert dit artikel tips en inspiratie op
om in Vlaanderen meer gericht naar
Wespendieven te gaan kijken. De maand juli
en de eerste twee weken van augustus zijn
een uitgelezen tijd om aandacht te besteden
aan deze soort. Zoek een plek met een goed
uitzicht uit in geschikt biotoop, en dan genie-
ten maar! 

Dankwoord
Hartelijk dank aan Marieke Berkvens, Michel
Louette en Rob Bijlsma voor hun waardevol-
le opmerkingen en aanvullingen bij de eerste
versie van dit artikel. 

Wouter Faveyts,
Moerbekeplein 24 bus 1,
B- 9500 Geraardsbergen
wouter.faveyts@telenet.be 

Referenties 
Bijlsma R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co. Haarlem
Bijlsma R.G. 1997. Handleiding Veldonderzoek Roofvogels. KNNV Uitgeverij,. Utrecht
Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij. Haarlem/Utrecht
Clark W.S. 1999. A field Guide to the Raptors of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford
Del Hoyo J., Elliott A. & Sargatal J. eds. (1994). Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Editions. Barcelona
van Diermen J., van manen W. & Baaij E. 2009. Terreingebruik en activiteitspatroon van Wespendieven Pernis apivorus op de Veluwe. De Takkeling. 17(2): 109-133
Ferguson-Lees, J. & Christie, D.A. 2001. Raptors of the World. Helm, London
Forsman D. 1999. The Raptors of Europe and the Middle East, T&AD Poyser, London
Gabriëls J. 2004. Wespendief. In Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabriëls J. en Van Der Krieken B. 2004. Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-

2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23. Brussel
Glutz von Blotsheim U.N, Bauer K.M. & Bezzel E. 1989. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 4 (Falconiformes). Wiesbaden: Aula-Verlag
Louette M. 2009. Molt of Honey-buzzard (Pernis apivorus) in Africa. Raptor Research Foundation Conference, Pitlochry. Abstract
van Manen W. & Sierdsema H. 2008. Ruimtegebruik van Wespendieven in Gelderland: veldonderzoek en kennislacunes. SOVON-onderzoeksrapport 2008/6. SOVON

Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
Panuccio M. & Agostini N. 2006. Spring passage of second calendar-year Honey Buzzards at the Strait of Messina. British Birds. 99(2): 95-97
Shirihai H. 1996. The Birds of Israel. Academic Press Limited. London
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009. Collins Bird Guide. 2nd revised and enlarged edition. HarperCollins, London
Vermeersch G. & Anselin A. 2009. Broedvogels in Vlaanderen in 2006-2007. Recente status en trends van bijzondere broedvogels en soorten van de rode lijst en/of Bijlage I van

de Europese Vogelrichtlijn. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek nr. 3. Brussel
Vlavico. 1989. Vogels in Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding. Vlaamse Avifauna Commissie. Bornem
Voskamp P. 2000. Populatiebiologie en landschapsgebruik van de Wespendief Pernis apivorus in Salland. Limosa. 73: 67-76

Samenvatting – Abstract - Résumé

Onder goede omstandigheden is het mogelijk om Wespendieven
Pernis apivorus op geslacht te determineren. De grote onderlinge
variatie zorgt er bovendien voor dat de vogels ook individueel te
herkennen zijn. In dit artikel wordt uitgelegd hoe Wespendieven
individueel kunnen worden herkend, en hoe dit van belang kan zijn
voor het inventariseren van deze vogelsoort. 

Individual identification of Honey Buzzards Pernis apivorus:
fascinating and useful
In good conditions it is possible to determine the sex of Honey
Buzzards Pernis apivorus. Their great variability ensures that, in
addition, individual birds can also be recognised. This article

explains how to recognise individual Honey Buzzards, and how
this can be important for compiling an inventory of this species.

Identification individuelle des Bondrées apivores Pernis apivorus:
passionnant et utile
Dans de bonnes conditions, il est possible d’identifier le sexe des
Bondrées apivores Pernis apivorus. La grande variation
intraspécifique permet en outre d’identifier les oiseaux
individuellement. Cet article aborde l’identification individuelle et
en souligne l’importance dans le cadre de l’inventaire de cette
espèce.
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