
256 DE LEVENDE NATUUR. 

Wie er al stekeltjes eet en hoe 't bekomt. — lu aansluiting bij de korte mededeeling over 
stekeltjes in de Augustus-afloverlug kan ik melden, dat bij mij een aal van ± 30 c.M. sinds 
geruimou tijd bijna hoofdzakelijk met stekel baarsjes van beide soortou gevoed wordt. Ook 
vond ik op een dag een bittervoorn dood in 't aquarium met een vrij grooten stekelbaars reeds 
half Ingeslikt, terwijl hij toch ander voer genoeg had. 

Ben Haag. .1. D. F. BARDENBERG. 

Kwikstaartje. — Door dezen deel ik u mede, onlangs een ontdekking gedaan te hebben waar
van ik nog nooit iets gehoord of gelezen had. Ik liep namelijk onder een groep grootbladlinden 
in onze kweekerij, waar eiken avond een groot aantal kwikstaartjes slapen, toen Ik plotseling 
oen gek geratel boven mij hoorde, 't Was net alsof in de verte een groote manoeuvre gohoudou 
word. Ik blijf staan en kijk op, maar zag eerst alleen maar oen slapend kwikstaartje zitten. 
Opeens zag ik er eentje vliegen, hij blijft voor het takje eeu oogenblik klapwiekend slaan on 
uu brengt hij zoo'n geratel voort. Ik dacht, dat hij door met zijn vleugels op de bladeren te 
slaan, het geluid maakte, maar ontdekte spoedig dat dit niet het geval was, want woer zag 
ik er een vliegen, voor oen takje stilstaan en het geluid voortbrengen, maar toen, hij op hel 
takje zat, maakte hij hol geluid nog. Ik dacht, te zien dat hij heel vlug zijn bek open en dicht 
deed en aan een ander, die vlak naast hem zat, iets aan het vertellen w.ts. Spoedig werd 
het te donker, om het verder waar te nemen. Is dat geratel al eens meer waargenomen? Ook 
hoorde ik nog een ander geluid, eeu zacht »srek«, dat ze maakten wanneer een heele Iroep 
voor een boom ratelde, 't Was net, of ze elkaar zacht uitscholden. 

P. S. Zoudt u mij meteen willen zeggen, wat voor vogeltje het Is, dat voortdurend bij ons 
zit. Hot roept de heelen tijd «wiet, tik tik«. Het is van boven bruin, mot ecu witte streep op 
eiken vleugel, en van onderen grijs. Iu houding en manieren is het precies een vliegenvangertje. 
Zou hel soms liet wijfje van een zwarl-grauw vliegenvangerlje zijn? 

Den Haag. G. WESTBROEK. 

Ja, dat, is het wijfje van den zwartgrauwen vliegenvanger. Dat geratel der kwikstaartjes 
heb ik nooit gehoord, wel het geruisch van het fladderen boven het riet als ze gaan slapen. 
In mijn boeken vind ik er ook niets over. We willen er eens extra op letten. TH. 

G E V R A A G D : 
Een ftSupra» prisma-binocle van Ahrend en Zn. Adres: H. v. d. Houveu v, Oordt, Sterre-

laan 20, Hilversum. 

Wie kan mij holpon aan een netjes bewaard gebleven exemplaar van do Verkade-albums 
«Naardermeor» en van «llonle Wel», al of niet gebruikt, al ol' niet gevuld. Prijsopgave enz. 
Adres; W. Schild, v, Boolzolaerlaau 170, Don Haag. 

Prijsopgave vau alle jaargangen van «De Lovende Natuur». Adres: W, H. de Wotio, 
lleorenslraat 15, Bussum. 

AANGEBODEN: 
Opgezette groote bonte Specht, f 4,50. Adres: E. M. .1. Ilessolink, huizo «Kooikamp», Gllnimon, 

Een wille opgezette Oeverzwaluw f 15, franco rembours. Zeer zeldzaam. Adres: S. II. 
Jakma Sr., Hilversum. 

Klapcamera 13 x 18, Gürz, dubbel anastlgmaat (l)agor) gordijnsluiter, 3 ebonloten dub-
belebassis, alles In lederen tasch, meialon drlovoot en verdere Cot^uitrusting. Alles zoo goed 
als uiouw. Aanbledingou lioosobooiu, Biouwstraat 102, Den Haag. 

Do volgende opgezelle vogels: Zeozwaluw, Bergeend, Circus aorugiuosus, Larns argentatus, 
Coccolhraiistes coccothrausles, Colymbus fhiviatilis, Fulica atra, Dankt acuta, Ardea, Conus 
pica, Turdus pilaris on meruia, Orlolus galbula, Vanollus crlstatus, Numonlus arquatus, Eoxla, 
Cuctilus cauoris, Cerclmeis tinnuuculus, Charadrlus pluvialis, Caprlmulgus europaeus, Galll-
uula chloropus, Phalocrocorax carbo. 

Verder de navolgeudo boekwerken; »D. L. N.» jrg. 22, In all., / S.—, jrg. '21 geb. ƒ3.85, 
jrg. 20, geb., / 2.50, jrg. 19, geb., fiM); Abels, «De Beuzen der Voorwereld», / 0.50: 
K. Floerloke, «Bulgarion und die Bulgaren», / 0.40: K, Woule, «Der Kriog in den Tieren der 
Meiischhoit», f OM; S. Hastorlik, »Von Spolse und Trank», f OM); L. Dorsman, «De Scholpen 
van ons strand», fi.—; Zacharias, «Das Silszwasserplanktou», /"O^O; losse jaarg. «Kosmos* 
eu «Aus der Heimat». Vracht voor koopers. Te bevragen: F. Sleup, Bennekom. 


