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recht neerhangen, dan bloeit hij nog wel eens niet echt, want dan zijn de helmknoppen nog ge
sloten en dat kan dagen aan dagen duren. Hij bloeit pas als hij stuift of wanneer de stijlen duide
lijk uit de bloemknopschubben te voorschijn komen. In zeer gunstige jaren kan de Gewone Els 
ook al bloeien in Januari. Veel komt aan op de standplaats, die kan verschillen veroorzaken van 
veertien dagen. De Hazelaars bloeien het rijkst en het vroegst aan den voet van Oosthellingen, 
waar het grondwater bronnenvormend te voorschijn komt. Daar vinden bij niet al te strenge 
vorst de vogels ook altijd gelegenheid tot drinken en baden. Gezegende plekjes. 

JAC. P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De Kleine Vossen. Naast het groote aantal Atalanta's is een ieder ongetwijfeld het enorm 

getal Kleine Vossen opgevallen, dat vooral in September op distels, Buddleya's, Sedums enz. 
zich te goed zat te doen aan den nectar. Het is niet zoo makkelijk uit te maken aan welke oor
zaken we dezen overvloed van de mooie fel gekleurde dagvlinders te danken hadden. Mogelijk 
is de toch werkelijk niet ideale zomer zeer gunstig geweest voor de ontwikkeling Van de tweede 
generatie, misschien ook heeft de continentale winter minder slachtoffers onder de overwin
teraars gemaakt dan er in onze normale winters vallen, zoodat hun afstammelingen, de in Juni 
en Juli rondvliegende vlinders van de eerste generatie, reeds iets talrijker waren dan gewoonlijk 
het geval is. Maar opvallend was dat dan in elk geval niet. 

Wat bij den overvloed van Vossen wel sterk opviel, was de uiterst geringe variabiliteit, van 
de Vlinders. Werkelijk opvallend afwijkende exemplaren, zooals we die ook kennen als resultaat 
van de temperatuur-experimenten, zijn maar heel weinig waargenomen. Ik ken er slechts twee: 
één bij Leusden door Prof. De Beaufort en de andere bij Den Haag door den heer H. Veen. 
Mochten er onder de lezers nog zijn, die bijzondere urticae's gevangen hebben, dan houd ik 
me voor mededeeling bijzonder aanbevolen. 

Bijna elk jaar probeert de Kleine Vos nog een derde generatie voort te brengen, doch maar 
uiterst zelden komt er van de late herfstrupsen nog iets terecht. Alleen in een bijzonder mooien 
nazomer hebben de dieren waarschijnlijk nog een kansje het tot vlinder te brengen. Dit seizoen 
vond ik een nest pas uitgekomen rupsjes op 29 September. Ik liet ze zoo lang mogelijk op de 
brandnetels, maar toen het weer al te slecht werd, nam ik ze mee naar huis, kweekte ze eerst 
in een koude kamer verder en bracht ze tenslotte in de warmte, waarna ze snel verpopten. 
18 November kwam de eerste Vos uit, den volgenden dag een heel stel en 20 November ver
scheen de achterhoede. Iets bijzonders leverde ook deze kunstmatige derde generatie niet op. 

Amsterdam, Oude IJselstraat 12. B. J. LEMPKE. 

Nog eens de J age r s . De Kleine Jager is onze meest gewone soort. Het is evenwel in het 
veld absoluut onmogelijk, de jonge exemplaren naar kleur of teekening te onderscheiden van 
de jongen van pomarinus. Nauwkeurige vergelijking van verscheiden huiden van beide soorten 
leerde mij, dat geen enkel kenmerk steekhoudend is. Slechts de grootte (parasiticus meestal 
db gelijk stormmeeuw, pomarinus varieerend van forse stormmeeuw tot kleine zilvermeeuw) 
kan als (gevaarlijke) maatstaf in het veld dienen. 

Borssele. HANS WARREN. 

Adreswijziging Vogel t reksta t ion Texel. Het nieuwe adres luidt: Vogeltrekstation Texel, 
per adres Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg, Leiden. 
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