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Slechtvalk en grutto. — Toen wij Zondag 3 Maart aan het zeilen waren op de Kaag 
en de boot vastgemeerd lag voor het koffiedrinken, zag ik vanuit de kajuit ineens een 
roofvogel voorbijschieten, en hoorde op hetzelfde oogenblik een vogel erbarmelijk krijschen. 
Ik haastig mijn kijker gegrepen en als de wind de kajuit uit. Ik trof het: de slechtvalk — 
want ik had me al gauw overtuigd, dat deze dat was — bleef vlak bij. Hij had het ge
munt op een vogel, een grutto naar 'k meende, die op het water lag. Vanuit de hoogte 
schoot hij neer, niet op de vogel zelf, maar een eindje voor hem, om hem op te jagen, 
en als hij, ongeveer een halve meter boven het water gekomen zijnde, zag, dat zijn prooi 
wel bij zoo'n aanval wanhopig met de vleugels klepte, maar niet opvloog, verhief hij zich 
weer in de lucht. Drie- of viermaal herhaalde hij dit, steeds zonder gevolg. Eindelijk 
vloog hij weg. Ik was eerst geheel verdiept geweest in de prachtige slechtvalk, waarvan 
ik de fijne teekening wegens de kleine afstand heel mooi kon zien. Maar nu dacht ik 
ineens: „Een grutto op het water? Hoe kan dat?" Wel had ik eens op zee een uitgeputte 
roek even op een golf zien uitrusten, maar dat was slechts een oogenblik, terwijl deze 
vogel zich geheel thuis scheen te voelen op 't water. Maar die lange sneb, de mooie 
roestbruine kleur van hals nek en borst, dat alles was toch wel erg duidelijk. Ik dacht 
nog even aan een heel zeldzame fuut-achtige, hoewel de snavel daarvoor idioot lang was. 
Maar nee! natuurlijk kon het dat niet zijn. die zou immers ondergedoken zijn, toen er 
gevaar dreigde. Nog een heele tijd bleef de vogel zitten, eindelijk vloog hij op . . . het 
was een grutto! 

Den Haag, 9 April '27. MIENTJE TUMSTRA. 

Botanisch onderzoek van de Zuiderzee en omgeving. — De Nederlandsche Botanische 
Vereeniging heeft een commissie in het leven geroepen, die speciaal belast is met het 
botanische onderzoek van de Zuiderzee en de omgeving. 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan, hoe de flora van die gebieden thans is en 
hoe zij zal veranderen naar mate de afsluiting meer en meer vordert en hoe zij zich in 
de gewonnen landstreken zal ontwikkelen. 

Zoo zullen de zoutplanten in hun verspreiding achteruit gaan en zullen de zoutmijdende 
planten daarentegen voorwaarts dringen, zoowel in de tegenwoordige kuststreken, als in 
de later te winnen polders. De brakwaterflora zal in een zoetwaterflora veranderen. De 
IJsel zal een verlenging krijgen, waarlangs zich de rivierplanten kunnen verspreiden. 
Het opdringen van de planten kan worden nagegaan van jaar op jaar; kortom er zijn 
zóó talrijke onderwerpen, die voor onderzoek vatbaar zijn, dat de Commissie en hare 
medewerkers vele jaren uitgebreid werk zullen hebben. Zij roept dus een ieder, die in 
het onderzoek belang stelt, op tot medewerking. 

De medewerking kan algemeen zijn, b.v. door het maken van excursies of op andere 
algemeene wijze; zij kan ook speciaal zijn: onderzoek over een bepaalde plantengroep, 
van een bepaalde plantengemeenschap of een bepaald terrein, of iets dergelijks. 

Door de vriendelijke bereidwilligheid van de Redactie om deze oproep te plaatsen, is 
de Commissie in staat zich tot de lezers te wenden met het dringende verzoek mede
werking te willen verleenen; zelfs de kleinste medewerking, b.v. de opgaaf van enkel 
heel gewone planten met een nauwkeurige opgaaf van vindplaats en datum, is reeds 
zeer welkom. 

Een hier achterstaande vragenlijst zouden wij zeer gaarne beantwoord zien door hen, die 
in de omgeving van het gebied wonen. Wij zenden U ook gaarne deze vragen in 
apart formulier toe! 

Indien er lezers zijn, die een speciaal onderwerp op zich willen nemen, worden deze 
vriendelijk verzocht zich met de Commissie in verbinding te stellen; voor vele onder
werpen zijn reeds medewerkers gevonden. 

Het Zuiderzeeonderzoek. kan eenig in zijn soort worden; nog nooit is er — uitgezonderd 
bij Krakatau — een dergelijke mooie kans geweest, de wijzingen van de flora van een 
groot gebied zóó nauwkeurig na te gaan. Tevens is er tegenover de toekomst een taak 
te vervullen: vastlegging van de huidige flora van de Zuiderzee en omgeving. 

Namens de Commissie, 
Ir. J. L. VAN SOEST, Frankenstraat 31, Den Haag. 


