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Hans de Vries
Een bijzondere ontmoeting op het eiland Marken:

een torenvalkje dook op zo’n 50 meter afstand een

boom in en ik zag nog iets anders bewegen in de

donkere schaduwen in de boom. Ik dacht een an-

dere torenvalk, wellicht een paartje! Toch maar

maximaal ingezoomd en een plaatje geschoten. Ik

kon het niet goed zien omdat het een zonovergo-

ten dag was, tegen 12:00 uur (hard licht) en mijn

vrouw en ik in de volle zon liepen.

Toen ik thuis kwam wachtte er een echte verras-

sing! Torenvalk ontmoet een boommarter? Omdat

ik meende een boommarter te herkennen, heb ik

Ben van den Horn (voorzitter Werkgroep Boom-

marter Nederland) hiervan op de hoogte gesteld

en hem de betreffende bewerkte foto (verkleind

naar 600 x 800) gestuurd. Ben meldde mij dat het

geen boommarter, maar een hermelijn betreft. 

Hermelijn versus 
torenvalk

Verkeerde
spoor
De pootafdrukken in het artikel “Mollen-
sporen in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen” hebben de auteurs op het
verkeerde spoor gezet. Het zijn niet de
loopsporen van een mol, maar van een
pad. Lange trajecten en elkaar kruisende
paddensporen zijn geen zeldzaamheid in
het duinzand, maar meestal alleen te vin-
den in vroege ochtenduren als er nog een
dauwlaagje over het zand ligt. Niet hele-
maal zeker is of het hier een loopspoor van

een gewone pad (Bufo bufo) betreft of van
een rugstreeppad (Bufo calamita). Beide
zijn mogelijk, maar om meerdere redenen
is de rugstreeppad hier het meest waar-
schijnlijk. Onder de padden is de rug-
streeppad een echte ‘loper’, wat vaak
resulteert in een vrij recht, doelgericht
loopspoor zonder veel omwegen of plek-
ken waar de soort rond gescharreld heeft.
Ook het kruisen van meerdere trajecten
wijst hierop. De vindplaats is bovendien
een locatie waar de rugstreeppad alge-
meen voorkomt. 

Annemarie van Diepenbeek, 
sporendeskundige
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