
256 DE LEVENDE NATUUR. 

Broedende Kleppers. — In de Dollard, uitgave van J. Domkens Jzn. en R. J. Schier-
beek te Groningen, 1855 vindt men vermeld op blz. 247, dat er in 1846 kleppers voor
kwamen. Deze naam moet doelen op de poelsnip en wel op een poelsnip, die komt broeden 
en daarbij geluiden maakt, als 't ware kleppert, een troepje bij elkaar op de manier van 
de kemphanen, die echter geen geluid geven, alleen dansen en vechten; nu wordt in de 
vogelboeken de Dollard niet genoemd als broedplaats van de poelsnip en worden de 
poelsnippen in het boek de Dollard eenvoudig aangeduid als kleppers. Het is mogelijk, 
dat ik mij vergis, maar ik hoop een kleine aanvulling te hebben geleverd. 

Thijsse zegt in „Het Vogeljaar", uitgave W. Versluys, Amsterdam 1913, het volgende 
op blz. 476 omtrent de poelsnip: „Liefst op beltheiden komen ze bij elkander, 's avonds 
na zonsondergang om een beetje te vechten en te stoeien en allerlei geluiden te maken, 
een snavelgeklepper, dat moet lijken op 't geluid, dat je krijgt door een lange breinaald 
tegen een tafelrand te klepperen en een vocaal geluid, dat heel helder en hoog is en in 
de boeken wordt voorgesteld door „biebelebibibibi". — Helaas die Schonen Tagen von 
Aranjuez zijn voorbij, ook in de Dollard. 

Groningen, 11 Oct. '23. J. PELINCK STRATINGH. 

GEVRAAGD: 
HERKLOTS, De Weekdieren en lagere dieren van Nederland, 1870, 2 deelen. 
Den Haag, Ligusterstraat 1. J. A. NIJKAMP. 

Calwer's Kaferbuch, A. DE GROOT, Stationstraat 3, Utrecht. 

Wandelende Takjes. Wie kan mij helpen aan eenige levende exemplaren van het wande
lende takje of anders aan een aantal eieren van dat insect? Kosten worden gaarne ver
goed. 

J. A. WEVERLING, Mariottestraat 43, Den Haag. 

AANGEBODEN: 
Snellen van Vollenhoven. Gelede Dieren, 2 deelen in 1 band, halfleer, met altas / 4.50 

Max Weisz, Schachmeisterstreiche. Von berühmten Meistern verfassten Schachpartiën, 
met 57 ill. 80 p. Nieuw — 25 c , Hérophilé. Beknopte Handleiding voor de Chiromantie, 
1890, 40 p. met 1 uitslaande plaat en vele tekstillustr. nieuw. 25 c. 

Porto voor koopers. Indien na 10 dagen geen antwoord, verkocht. 
Leiden, Rapenburg 83. C. J. J. G. VOSMAER. 

VON ZITTEL: Paleontologie, dl. II '18, / 3,50 (band besch,), dl. I —'21 / 5. 
SCHOENICHEN: Prakticum der Insektenkunde, f 1,80. Alles ingebonden en gloednieuw. 
Echt (L.). R. GEURTS. 

Dierkunde door Dr. A. SCHIERBEEK en D. VAT.KEMA. Ie en He deel met altassen / 4. —, 
Ie deel weinig gebruikt, He deel nieuw. 

Delft, Choorstraat 4. A. J. P R I N ^ 

Cicindela silvatica 5, silvicola 3, hybrida 3, maritima 3, campestris 3, germanica 3, 
trisignata 7, flexuosa 3, lunulata 5, soluta 5, silvatica a. humeralis 5, hybrida v. sibirica 
13, v. albanica 40, v. riparia 5, tricolor 30, v. tenue fasciata 15, Burm. v. granulata 30, 
10-pustulata 30, pygmaea 80, 10-pust, v. auromarginata 40, turkestanica 25, v. mara-
candensis 30, camp. v. pseudo-maroccana 10, ismenia 50, asiatica 50, germ. a. fusca 25, 
deserticola 30, eleg. v. stigmatophora 10, chiloleuca 7, melancholica 25, contorta 25, 
trisign. v. subsuturalis 35, v. siciliensis 35, litterata 10, v. viennensis 5, sublacerata 35, 
caucasica 25, concolor 20, Kizilovi 30, transbalkalica 35, songorica 35, Fisch v. elonga-
tosignata 25, aul. a. panormitana 65, lun. a. litoralis 5, a. barbara 10, a. nemoralis 7 cent. 

Vracht voor koopers. Antwoord binnen 14 dagen, anders verkocht. 
Poortstraat 10, Utrecht. L. A. W. C. VENMANS. 
Voor andere coleoptera wordt gaarne op aanvraag prijsopgave toegezonden. 


