D E L E V E N D E NATUUR.

^6

Steltkluiten. — 21 Mei 1922 heb ik bij Hilversum bij de Kleine Waschmeer (een klein
meertje in de hei) 4 Steltkluiten gezien. Ik kan met zekerheid zeggen dat het Steltkluiten
-waren. Ze hadden een lange rechte zwarte snavel; buitengewoon lange roode pooten tot
zeer ver boven het loopbeengewricht onbevederd; gitzwarte vleugels; of ze aan kop en nek
.zwart hadden kon ik niet goed zien; de rest van het lichaam was sneeuwwit, ook de staart.
Ze waren van middelbare grootte. Deze heele beschrijving komt overeen met die van de
Steltkluit in „Brehms Tierleben", behalve de kleur van de staart, want volgens „Brehm"
is deze aschgrauw.
Ze liepen wadend in 't water voedsel te zoeken waarbij ze in den regel tot het loopbeengewricht in 't water liepen. Een van de vier liep op één poot hinkend door het water,
waarbij hij de andere tegen 't lichaam getrokken hield, en de vleugels telkens uitsloeg.
Onder het vliegen gaven ze een geluid dat het meest leek op: wiet-wiet". Ze waren niet
schuw.
Deze vogel is zeer zeldzaam in Nederland; in 't Vogelboekje van den Heer Jac. P. Thijsse
staat over de Steltkluit: „Deze vogelsoort is enkele malen in Brabant waargenomen gedurende herfst en winter"; en in de Hollandsche uitgave van „Brehm" staat: Jaren geleden
(Augustus 1852) zijn twee exemplaren van deze soort in Noordbrabant (bij Middelbeers)
•geschoten.
Hilversum, 21 Mei 1922.
F. J. NIEUWENHUIZEN J R .
biol. stud.
Groote Gele Kwikstaart. — De groote gele kwikstaart heeft zich ook dit jaar weer geves.tigd bij 't Kottensche beekje.
We vonden hedenochtend een nest met jongen in een holte in den stellen oeverkant.
De ouden voederen vlijtig.
Kotten, 14 Mei '22.

G. J. MEINEN.

GEVRAAGD:
Ter overname gevraagd de albums „Herfst" en „Winter" van Verkade.
Baarn, Nassaulaan 18.
Mevr. DE

GOEDE.

Gevraagd „BrehmsTierleben 4te Auflage, 13 Bnd. en J. P. Thijsse, Het Vogeljaar, 2e dr.
Groningen, Martinikerkhof 29.
L. S. WILDERVANCK.

AANGEBODEN:
Album der Natuur jaargang 1879, geb. / 1.50. 46 prachtig gekleurde platen van Floralia
^rijs / 3.50, vracht voor rekening van kooper. Aan hetzelfde adres gevraagd eenige hazel-wormen of ringslang tegen matige vergoeding.
Noord-Beemster.

J. KRAMER.

Warming-Johannsen, geb. Lehrbuch der Allgemeinen Botanik / 4.—. Ludwig Jost geb.
Vorlesungen uber Pflanzenphysiologie / 3.—. A. B. Frank, Lehrbuch der Botanik (niet geb)
/ 1.—. Progressus rei botanicae. Bd. III, heft 1, 2 en 3, / 1.—. Engler Syllabus der Pflanzenfamilien, / 0.50.
Den Haag, Schuytstr. 19.
Dr. J. P. DE GAAY FORTMAN.
Levende Natuur jrg. 1921—1922, in afl. / 3.00. Aus der Heimat, jrg. 1921—1922, in afl.
./ 0.60. Natura, idem, / 1.00. Prof. K. Eckstein, Die Schmetterlinge Deutschlands,
Band III, / 2.00. Prof. Dr. Fr. W. Muller, Bau und Entwicklung des menschlichen Körpcrs
Band I, 2e Halfte mit 16 farbigen Tafeln / 2.00. Alles netjes gelezen. Porto voor koopers.
jNa 3 dagen geen antwoord dan verkocht.
Velsen.
Mevr. G. J. KERBERT.

