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Terschelling waar de Zevenster groeit. De Stekelvaren is daar de voornaamste bodem
vormer. Het spreekt vanzelf dat de dichte omheining, het heesterstruweel, de zware 
boomen, de levende bodem en het water zelve een groote aantrekkingskracht uit
oefenen op vogels en insecten en het heele jaar door zingt de kooi in het wijde land. 

Nog maar zelden of nooit is een kooi in studie genomen; dat komt wel door de 
reputatie van ongenaakbaarheid. Deze Friesche kooien echter zullen een onderzoek 
kunnen verdragen en beloonen en de wensch opwekken, om ook andere kooien die 
buiten gebruik raken, in stand te houden om hun schoonheid en rijkdom. Nog een 
stapje verder en we zullen in kale landbouwstreken op het.model van eendenkooien 
kleine sierboschjes aanleggen. 

It Fryske Gea betreedt hier nieuwe banen. Wildreservaten had het reeds gesticht, 
o.a. in de Linde vallei, de Saiterpetten en langs het IJselmeer en de Waddenkust. 
Zoo staan thans eenige duizenden hektaren open voor de vrije ontwikkeling van de 
fauna. De belooning blijft niet uit, want behalve de Kleine Bonte Strandlooper heeft 
zich dit jaar in een van de wildreservaten een kleine kolonie gevestigd van de Dwerg
meeuw, die ondanks ongunstig weer toch een bevredigend succes heeft gehad. Met 
spanning zien wij uit naar het volgend jaarverslag van deze verdienstelijke en ook 
fortuinlijke natuurbeschermingsorganisatie. JAC. P. THIJSSE. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Den loden December 1940 bij drie graden Celsius vorst trommelde hier in Bloemendaal 
de Groote Bonte Specht in zijn populier. Tegelijk was er rumoer van Boomklevers. 
Op 20 December was er dooi en toen trommelde hij ook en op 21 December eveneens, 

toen het vijf graden vroor. Toen volgden zes dagen dooiweer, maar op Oudejaar viel de vorst 
weer in en die duurde tot 12 Januari. Op eiken zonnigen dag van die vorstperiode trommelde 
die Bonte Specht. De heele maand Januari bleef hij trommelen en ook in Februari, zelfs bij een 
temperatuur van —io°C. Op 21 December trommelde hij even vóór zonsopgang. Let eens op 
die Bonte Spechten, zij trommelen vrijwel het heele jaar door en het lijkt wel dat ze zich niet 
veel aantrekken van weer en wind en jaargetijde. In diezelfde periode van '40 op '41 vertoonden 
musschen en spreeuwen juist een duidelijke ingenomenheid met dooiweer. De meezen zingen 
in den winter ook dikwijls bij vorst; ze kunnen heel wat verdragen; Pimpelmees en Glanskop 
zingen dikwijls al vóór Kerstmis. 

Welke planten bloeien omstreeks Nieuwjaar? In de eerste plaats het trio Vogelmuur, Klein 
Kruiskruid en Straatgras. Die bloeien het heele jaar door. Paarse Doovenetel kan er ook wel bij. 
Heel enkele malen zien we ook een Witte Doovenetel en een Dagkoekoeksbloem en misschien 
een Maagdepalm of een enkele Stengellooze Sleutelbloem. De rijkste Nieuwjaarsbloei hebben 
wij te danken aan de sierplanten en sierheesters: Kerstroos, Winteraconiet, Sneeuwklokje, 
Winterjasmijn, Alpenheide. Sommige daarvan kunnen zonder bukken of blozen het strengste 
winterweer doorstaan. De Winterjasmijn heeft als struik of leiboom weinig of niets te lijden, 
alleen bezwijken onmiddellijk de bloemen, die reeds geopend waren. De knoppen blijven 
ongedeerd en openen zich zoodra de dooi inzet. Kerstrozen gedragen zich verschillend. 

Witte Els en Hazelaar bloeien ook dikwijls reeds op 1 Januari. Die Els is alweer niet inheemsch, 
de Hazelaar wel. Even oppassen met dien Hazelaar. Wanneer zijn katjes al gestrekt zijn en lood-
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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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