
in kleine beken aan de monding in grotere stro
men ophoudt) en dat de vindplaatsen 11, 12 
en 13 kolken of oude armen van de IJssel zijn. 
Is het nu ongeoorloofd te veronderstellen dat 
G, roeseli ook in die grote stromen zelf kan 
voorkomen of ze als verbindingswegen gebrui
ken ? Deze rivieren en beken staan in contact 
met het verspreidingsgebied van de soort in 
Duitsland. Langs deze waterlopen zou het dier 
in ons land kunnen komen. Het hoeft echter 
niet dat de soort zijn areaal uitbreidt want als 
hij terugtrekt ligt het voor de hand te veronder
stellen dat de zelfde riviertjes de plekken zijn 
waar hij zich het langst zal handhaven. Het kan 
dus best dat de soort vroeger algemeen voor
kwam zoals de heer P. Leentvaar veronder
stelt, maar van een relict mogen we lijkt me 
niet spreken daar de samenhang met het areaal 
nog zeer hecht is. Daarvoor in de plaats zou
den we kunnen zeggen dat het areaal van G. 
roeseli in ons land zijn westgrens bereikt. 
Er is echter reden om aan te nemen dat de 
soort vroeger niet algemeen is geweest in Ne
derland en wel omdat hij in Drente ontbreekt. 
Als nu G roeseli uit Duitsland gekomen is, 
zoals dat verondersteld is voor Limburg en de 
Achterhoek, waarom is hij dan niet naar Drente 
gegaan ? 
De waterlopen, zoals bijvoorbeeld de Buiten 
Aa en ten dele de Mussel Aa in Oost-Gronin-
gen, wateren af van het grote Bourtangervecn. 
Ten oosten hiervan ontvangt de Ems beekjes 
van hetzelfde veen. Het Bourtangerveen vormt 
dus de waterscheiding tussen Drente en Duits
land, Ten westen van de Mussel Aa vinden 
we de Hunze en verder gaande de Hondsrug. 
Zowel het Bourtangerveen als de Hondsrug 
zou een barrière kunnen zijn, die G roeseli 
verhindert om vanuit Duitsland ook in Drente 
te komen. Daar komt nog bij, dat alle genoem
de wateren in noordelijke richting lopen, in 
tegenstelling tot de beken van het Rijn-Maas-
stelsel waar de richting meer Oost-West is. 
Eerst ten zuiden van het grote veen vinden we 
het Schonebeker diep en de Vecht die beiden 
verder in Duitsland terug gaan en waarvan het 
verloop Oost-West is. Het blijkt dus dat 
Drente nogal geïsoleerd ligt, misschien is dit de 
reden waarom G roeseli hier niet te vinden is. 

J, RINGELBERG 

Merkwaardig gedrag van een Torenvalk. Bij 
het lezen van een artikel over het gedrag van 

Kluten, wanneer zij hun jongen bedreigd ach
ten, schoot mij een belevenis te binnen, die, 
hoewel inmiddels al weer enige jaren geleden, 
de moeite van het memoreren waard lijkt. Be
doelde gebeurtenis speelde zich af in Mei 1950 
in de bossen bij Udenhout. 
Afgaande op het geschetter van een Ekster en 
het gekrijs van een Gaai ontdekte ik een nest 
in een dikke eik. Beide vogels hadden blijkbaar 
ongeveer gelijktijdig het plan opgevat om dit 
nest te beroven en waren zodoende slaags ge
raakt. Het was althans zo, dat zodra een van 
beide partijen het nest wat dichter naderde, er 
onmiddellijk een hevig gevecht ontstond. Het 
gekrijs van de vechtende vogels had blijkbaar 
ook de aandacht getrokken van de rechtmatige 
eigenaar van het nest, want plotseling ver
scheen een Torenvalk op het toneel en ver
dreef met enkele felle stoten zowel de Ekster 
als de Gaai, vervolgens streek de vogel neer 
op het nest en nam de broedhouding aan. Het 
geheel had me zo geboeid, dat ik me voor alle 
zekerheid nog eens persoonlijk wilde overtui
gen van de inhoud van dit zo fel omstreden 
nest. W a t nu volgde was nog merkwaardiger 
dan de wijze waarop ik het nest ontdekte. Toen 
ik onder de nestboom stond, liet de valk zich 
nl. plotseling voor mijn voeten vallen en ge
droeg zich vrijwel precies zo als bv. een Kluut 
of een Kemphen, die haar jongen bedreigd acht. 
De valk hield zich aanvankelijk geheel ver
lamd, om vervolgens telkens vlak voor mijn 
voeten weg te fladderen. Na mij aldus zeker 
tien meter bij de ncstboom vandaan te hebben 
gelokt, vloog de vogel plotseling luid roepend 
weg. Ik heb toen uiteraard maar van een klim-
partij in de dikke eik afgezien, maar de lezer 
die van een happy end houdt, kan ik nog mede
delen, dat ongeveer vier weken later een oude 
Torenvalk met drie jongen rondvloog boven 
de aangrenzende moerassen van Brand, terwijl 
bij de nestboom verscheidene braakballen 
stomme getuigen waren van het voorspoedig 
opgroeien van de jonge valken, 

SJ. BRAAKSMA. 

Sneeuwgors. Op 6 Januari nam ik in een tuin
dorp binnen de kom der gemeente Rotterdam 
een wijfje van de Sneeuwgors (Plectrophenax 
nivalis) waar. Op 13 Januari was zij er weer 
op dezelfde plaats. Nadien heb ik haar niet 
meer gezien. A. RIETVELD 
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