
VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 317 

Het verbod in het eerste lid van art. 5 geldt met betrekking tot de vrouwelijke en de 
niet volwassen mannelijke exemplaren der in dat lid genoemde diersoorten gedurende het 
geheele jaar. 

5. Het is in de gewesten buiten Java en Madoera gedurende het geheele jaar verboden 
te jagen op, te vangen, te dooden of hetzij dood of levend, in eigendom of bezit te hebben: 
de herten (Cervps); de kidangs (muntjac, Cervulus), de dwergherten (Tragulus), de Suma-
traansche berggeit (kambing octan, Nemorrhoedus sumatrensis); den banteng (Bos son
daicus); de Anoa soorten (anoang, sapi-oetan), den olifant (Elephas indicus), het Sumatraan-
sche neushoorndier (Rhinoceros sumatrensis), den tapir (Tapirus indicus), de papegaais 
achtige vogels (Psittaci), de z.g. gele paradijsvogels of de groote en kleine paradijsvogel-
(Paradisea apoda en minor). 

Het Hoofd van gewestelijk bestuur of, waar een zoodanige raad bestaat, de locale raad, 
kan, gedurende de door hem te bepalen tijdperken en onder de door hem vast te stellen 
bijzondere voorwaarden van het verbod, vervat.in de twee voorgaande leden, ontheffing 
verleenen, echter niet ten aanzien van vrouwelijke en niet-volwassen mannelijke dieren 
en slechts gedurende ten hoogste zes achtereenvolgende maanden van het jaar. 

Onder niet-volwassen mannelijke olifanten zijn te verstaan de dieren, waarvan de slag
tanden minder dan 5 K.G.-wegen. 

De verbodsbepaling omtrent versche lichaamsdeclen van artikel 1 geldt ook voor de 
artikelen 2—5. 

Voorts bevat de ordonnantie artikelen voor het vergunnen van ontheffingen en het 
verkrijgen van jachtacten en strafbepalingen. 

Deze ordonnantie is voor Java en Madoera in werking getreden op 1 Juli 1924 en voor 
de overige gewesten zou dat gebeuren op een nader door den Gouverneur-Generaal te be
palen tijdstip. De uitwerking ervan en ook de mogelijkheid van stipte toepassing zullen 
wij eerst over eenige jaren kunnen beoordeelen. Intusschen zullen onze Indische vrienden 
ons een groot genoegen doen met ons medcdeelingen tc verschaffen uit de praktijk. Deze 
ordonnantie kan alvast beschouwd worden als een groote aanwinst voor de bescherming 
van het dierenleven in de zoo talrijke gouvernements-natuurmonumentenin Nederlandsch-
Indië. T. 

De duiven. — Naar aanleiding van een bericht in de vorige aflevering nog het volgende: 
Hier in Kennemerland zijn op het oogenblik de houtduiven zoo talrijk als zelden te voren. 
Gedurende den zomer was het aantal broedende vogels niet merkbaar grooter dan ge
woonlijk maar, gedurende het najaar nam de houtduivenbevolking geweldig toe. Een 
slaapplaats die het vorig jaar betrokken werd door een zestigtal bevat er nu eenige hon
derden. Op 12 Januari vlogen er in den vroegen morgen 312 uit, die ik zag en er zullen 
er mij zeker ook wel nog eenige ontsnapt zijn. Het bosch (tachtigjarige grove dennen) 
ligt vol duivendrek en in de buurt ligt menig hoopje duivenveeren, want de slechtvalk 
slaat nu zeer gemakkelijk zijn slag. Verscheidene duiven kirden reeds in December, den 
vollen lenteroep en wij hoorden ze ook herhaaldelijk 's nachts, te middernacht bij heldere 
volle maan. 

Een volmaakt zeldzaam geval is dit niet. Tn de laatste vijfentwintig jaren heeft de duiven-
bevolking hier nog op zijn minst tweemaal zoo'n hoogtepunt bereikt en het komt mij 
voor dat er in 1909 nog heel wat meer waren dan nu. Het kan ook zijn, dat de slaapplaatsen 
anders lagen, maar ik weet heel goed dat destijds 's morgens een stroom van duizenden 
houtduiven uit de duinen landwaarts trok en dat er in mijn kleinen tuin vaak twintig 
tegelijk naar eikels zochten; mooi gezicht, die blauwe dieren. Ook in 1918 waren er zeer 
veel en toen hebben ze mijn boerenkool opgegeten. JAC. P. T H . 

De Kuifmees in de duinstreek. — Vroeger nam men vrijwel algemeen aan, dat de kuif
mees zoo goed als uitsluitend zou voorkomen in de Oostelijke provinciën of he ver beoosten 
de grenslijn Lauwerzee-Friesche meren-Zuiderzee-Utrechtsche Vecht-Kromme Rijn-Maas-
Hollandsch Diep; werkelijk een zeer belangrijke grens. Onze kuifmees is daar echter nu 
al lang flink over heen. Reeds jaren lang zagen we ze hier eiken winter in kleine troepjes 
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en den vorigcn zomer heeft een paartje gebroed in dennenbosch in de duinen van Overveen. 
Burdet heeft het uitkomen van de jongen gefilmd. Thans vliegt in de buurt van de broed
plaats weer voortdurend een troepje kuifmeezen en ook op nog twee andere plaatsen, een 
viertal kilometers uit elkaar liggend, hoor en zie ik kuifmeezen. In den zeer karakteris
tieken lokroep kan niemand zich vergissen. Hoe is het elders in de duinen? Ge moet er 
even aan denken, dat de duinen er nu heel anders uit zien dan 25 jaar geleden. De kleine 
aanplantingen van toen worden nu al zeer toonbare naaldbosschen. 

JAC. P. TH. 

De Goudhaantjes. — Ik mis nog altijd de goudhaantjes. Ja, ik zie er wel eens een paar, 
maar zoo, als voor 1917, toen het sparrelaantje den heelen winter door vol zat met die 
prachtige vogeltjes en toen ze in de trekperiode bij honderden te zien waren, is het nooit 
meer. Is dat overal nog zoo? Zouden ze in den strengen nawinter van 1917 zoo'n klap 
gekregen hebben, dat ze er nog niet van zijn hersteld? Hoe is dat bij u en zijn er soms 
ook berichten uit de Noordelijke en Oostelijke broedgebieden? JAC. P. TH. 

De Ijsvogels. — Over het IJsvogelonderzoek kan ik nog het volgende mededeelen. 
De bedoeling van dit onderzoek is: 

ie. Een lijst te krijgen van alle broedplaatsen in ons land, met de gegevens die er over 
de broedsels bekend zijn. 

2e. De levensgewoonten der Ijsvogel tot in details nauwkeurig te weten te komen. 
3e. Bescherming. 
Dit laatste is voor ons het voornaamste, maar wij meenen, dat alleen dan tot doeltreffende 

bescherming kan overgegaan worden, als over de eerste twee punten meer bekend wordt. 
Een dergelijk onderzoek duurt natuurlijk verscheidene jaren, voordat resultaten bereikt 
kunnen worden. 

Ons eerste werk is: gegevens uit ornithologische werken en tijdschriften te verzamelen. 
Dit nu zal binnenkort beëindigd zijn en dan hopen wij in verschillende tijdschriften en 
kranten een uittreksel hieruit te plaatsen. Daarbij zullen wij dan meteen overgaan tot het 
geven van een lijst met eenige vragen. 

Reeds van verschillende zijden, mochten wij gegevens ontvangen, waarvoor onzen har-
telijken dank! Maar wij zijn er nog niet. Mogen wij van alle natuurliefhebbers bericht ont
vangen, wat hen over den Ijsvogel in Nederland bekend is? Ook gegevens over het positief 
niet-voorkomen van den Ijsvogel in een bepaalde streek, zijn welkom. 

Het correspondentie-adres is bij H. van As, Raamvest 29, Haarlem. Bij eventueele publi
catie der gegevens die ons bereikten, spreekt het vanzelf, dat wij geen duidelijke omschrij
ving der broedplaatsen zullen geven, in de meeste gevallen echter, gelooven wij nog wel 
den naam der gemeente tc kunnen noemen. 
Groningen. HENDRIK ADAMA, 

Lid afd. „Turdus" van den Ned. Nat. Hist. Waarnemersbond. 

Strandvonderij. — In De Levende Natuur, jaargang 28, No. 11, komt een stukje voor 
van den heer A. B. van Deinse te Rotterdam over „het optreden van kwallen in Nederland 
gedurende de maanden van het jaar". 

Voor de maand Januari staat hierin geen enkele kwallensoort opgegeven. 5 Januari 
trok het groote aantal ribkwallen (Pleurabrachia), dat even ten N. van Hoek van Holland 
op het strand lag, onze aandacht. Het waren bijna alle zeer groote exemplaren. Daar de 
vroegste vondst van Pleurabrachia, aan den heer v. D. bekend, blijkt te zijn die van Maart, 
leek het ons wel de moeite, onze vondst van 5 Januari te publiceeren. 

Verder vonden wij 13 December 1924 ten Noorden van Noordwijk een andere kwal, 
waarvan de soort door den slechten toestand van het dier niet te bepalen was. 

Ook vonden we 5 Januari een manlijken bruinvisch, lengte 1.41 M., waarvan de kop 
werd meegenomen. Door den vergaanden staat van ontbinding waarin het dier verkeerde, 


