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Nederlandsche autoriteiten in het verre Oosten zullen voortgaan den groothandel .razzia's" 
toe te staan, welke nu op Sumatra bedreven worden onder schepselen, die het meest 
verwant zijn aan den mensch, niet voor een vooruitgaan der wetenschap, hetgeen eenigzins 
een verontschuldiging zou zijn, doch enkel en alleen, evenals in het geval der slavenhan
delaars van vroeger, om een paar personen in staat te stellen groote geldelijke voordeden 
te behalen. 

Uit Het Handelsblad van 12 Juli. 

DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN 
DEN ZEEHOND (PHOCA VITULINA L.) IN NEDERLAND. 
Afscha f f ing van de p r e m i e en r e g l e m e n t e e r i n g van de j a c h t g e v r a a g d . 

(De tusschen haakjes geplaatste cijfers in den tekst verwijzen 
naar de literatuurlijst aan het slot van het artikel). 

(Vervolg van blz. 153). 

IV. DE VERVOLGING EN BESCHERMING DER ROBACHTIGEN (PINNIPEDIA) 
BUITEN NEDERLAND, 

Om ten opzichte van onze Phoca vitulina een wat ruimer standpunt in te nemen, zal 
men goed doen zich ook op de hoogte te stellen van de toestanden buiten Nederland. Ik 
wil daarom iets verder uitwijden en zal trachten in het kort den status quo van de geheele 
orde der Pinnipedia weer te geven. 

De Robachtigen worden verdeeld in 3 goed te onderscheiden families, die hier achter
eenvolgens worden behandeld, nl. de Otaridae (Oorrobben), de Phocidae (Zeehonden) 
en de Odobenidae (Walrussen). 

O t a r i d a e J). 

De Otaridae bewonen in hoofdzaak de koude zeëen en golfstroomen van het zuidelijk 
halfrond, maar bovendien het Noorden van den Pacifischen Oceaan. Zij zijn naar het 
schijnt alle polygaam, vertoonen een sexueel dimorphisme (de o V zijn doorgaans veel 
grooter dan de 99) en bezitten een sterke neiging tot kuddevorming. Den grootsten tijd 
van het jaar brengen de Oorrobben door op zee en zijn daarbij niet aan land gebonden. 
Alleen in den paartijd komen zij op vaste plaatsen, zgn. „rookeries", aan wal. Hier ver
zamelen de oude mannetjes ieder een harem van wijfjes om zich heen (bij Arctocephalus 
ursinus L, gemiddeld 25), die zij ijverig tegen indringers verdedigen. De meeste van deze 
wijfjes zijn drachtig en brengen spoedig nadat zij aan land zijn gekomen hun jong ter 
wereld, waarna zij opnieuw worden bevrucht (18, p, 105), Dezelfde Arctocephalus 
ursinus L. kan gelden als een der beste voorbeelden van zoogdiertrek, daar hij den zomer 
doorbrengt op de Pribylov-eilanden in de Beringzee en 's winters gevonden wordt op de 
breedte van zuidelijk Californië, een afstand van bijna 3000 mijl (42, pp. 79 - 82). 

Men heeft de Otaridae weer verdeeld in soorten met en soorten zonder een wollen 
ondervacht2), welke onderscheiding van commercieel standpunt bezien ook beteekenis 
heeft. De soorten met wollen onderhaar, de zgn. Pelsrobben of „Fur Seals" worden 

') De nomenclatuur der Pinnipedia en speciaal die der Otaridae is nog weinig tot rust gekomen. De 
hier gebruikte namen zijn ontleend aan BREHMS Tierleben, 4. Aufl., Bd. XI, 1921. 

2) Deze groepen zijn niet scherp gescheiden. Een overgang vormt Phocarclos hookeri Gray van het eiland 
Auckland (Nieuw-Zeeland), die in zijn jeugd de dichte onderwol bezit, maar deze in volwassen toestand mist. 
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namelijk gejaagd terwille van hun huid1); de soorten zonder wollen onderhaar zijn in de 
eerste plaats gezocht om hun traan. Eerst later leerde men ook de huid van laatstge
noemde soorten naar waarde schatten, als grondstof bij de lijmfabricatie, 

Tengevolge van de roekelooze vervolgingen, waaraan de Otaridae in de 18e en 19e 
eeuw bloot stonden, zijn alle soorten sterk in aantal gereduceerd en de belangrijkste 
kudden der Pelsrobben verdwenen, hén soort, Arctocephalus townsendi Merriam (Guadalupe 
Fur Seal) is in het laatst van de vorige eeuw uitgeroeid; na 1894 zijn geen exemplaren 
meer gezien (65), Arctocephalus australis Zimm. van Zuid-Amerika *) en Arctocephalus 
pusttlus Schreb. van Zuid-Afrika zullen volgen als geen strenge beschermingsmaatregelen 
genomen worden. De beide Pelsrobben van Australië (A. dorijerus Wood Jones en 
A. forsteri Lesson) zijn ter elfder ure door de wet beschermd, maar tot 1925 was deze 
bescherming meer nominaal dan reëel (54), De eenige daadwerkelijke bescherming wordt 
uitgeoefend in den Noord Pacifischen Oceaan. Hier leven 3 groepen Pelsrobben, die niet 
met elkaar in contact komen en specifiek of subspecifiek onderling te onderscheiden zijn ;5). 
Zij hebben hun „rookeries" op de Pribylov-eilanden, op de Commandeur-eilanden en op 
het Robbeneiland ten Zuiden van Sachalien in de zee van Ochotsk en zijn respectievelijk 
het eigendom van de Vereenigde Staten, Rusland en Japan, Vooral de amerikaansche 
kudde op de Pribylov-eilanden ^) is het onderwerp geweest van talrijke onderzoekingen 
(18, 30, 43). Wat haar exploitatie betreft, bepaalde men zich oorspronkelijk (1867— 1887) 
tot het dooden van een aantal jonge mannetjes, waarvan een groot surplus als „bachelors" 
op de „hauling grounds" in de nabijheid van de „rookeries" wordt aangetroffen. Hoewel 
jaarlijks 100.000 van deze mannetjes gedood werden, was dit niet van invloed op de 
totale sterkte van de kudde, die toentertijd op nog minstens 2.000,000 dieren geschat kon 
worden. Nadat echter tusschen 1885 en 1890 het zgn, .pelagic sealing" (dooden van 
Pelsrobben in volle zee) in zwang was gekomen, waarbij zonder onderscheid mannetjes, 
wijfjes en jongen vernietigd werden, ging de kudde hard in aantal achteruit en het 
kostte een hardnekkige strijd, die meer dan 20 jaren duurde, eer de jacht op zee verboden 
werd en het bekende verdrag tusschen de Vereenigde Staten, Engeland (Canada), Rusland 
en Japan in 1911 tot stand kwam. De leidende gedachte bij deze overeenkomst was het 
uitwisselen van rechten op zee tegen aandeelen in de vangst aan land. De Vereenigde 
Staten en Rusland beloofden nl. van hun land vangsten ieder jaar 3 0 % (15 % aan ieder) 
te zullen betalen aan Canada en Japan, die daartegenover hun schepen voor de pelsrobben-
jacht-ter-zee zouden binnenhouden. Anderzijds stemde Japan er in toe om van zijn vangst 
eveneens 30 O/Q af te staan aan de 3 anderen, nl. 10 0/0 aan ieder, 

Politieke en particuliere belangen en onverstandige wetgeving in de Vereenigde Staten 
brachten in 1912 het verdrag ernstig in gevaar (42, pp, 130—132), maar dankzij verschillende 
omstandigheden en een nieuw onpartijdig onderzoek in 1914, kwam het niet tot moeilijk
heden en de toekomst van de amerikaansche kudde is thans rooskleuriger dan in vele 
jaren het geval was 5). 

M De handelswaarde van deze huid is niet gering. Bij een verkoop te St. Louis op 2 Februari 1920 
werd voor een partij Van 9100 huiden totaal $ 1.282.905 betaald, of gemiddeld $ 140.97 per huid (42, 
pp. 135/136). De prijs van opgemaakte huiden Is nog veel hooger. Intusschen worden vele pelswaren in den 
handel gebracht onder den naam .Seal" met een of andere bijvoeging, b.v.: Aleutian seal, Arctic seal. Baltic seal, 
Cape seal, Electric seal. Real seal. Red River seal, etc., die in werkelijkheid afkomstig zijn van konijn, 
bisamrat en beverrat (4), 

2) De eenige beschermde kudde bevindt zich op de Lobos-eilanden in den mond van de La Plata-rivier, 
Zij is eigendom van Argentinië en levert 20.000 huiden per jaar op. De zuidelijke Pelsrobben hebben naar 
het schijnt niet het vermogen zich zoo krachtig te herstellen als hun noordelijke verwanten (12, 33). 

'•') In de literatuur worden de vertegenwoordigers der 3 groepen onderscheiden als Callorhinus alasransis, 
Callothinus ursinus en Callorhinus curilensis. 

*) Deze eilanden werden in 1786 door den rus PRIBYLOV ontdekt en kwamen in 1867 door aankoop aan 
de Vereenigde Staten. 

5) Zij telde in 1922 ruim 600.000 stuks. De japansche (curilensis) was de laatste jaren ongeveer 20 000 
dieren sterk. De russische kudde (ursinus), die oorspronkelijk belangrijk grooter was dan de japansche, is 
tengevolge van den ontredderden politieken toestand onrustbarend achteruitgegaan; in plaats van ruim 100 000 
dieren zou haar sterkte in 1922 slechts omstreeks 18.000 stuks bedragen hebben (42, p. 78). 
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De soorten zonder wollen ondervacht, de zgn. Zeeleeuwen, hebben over het geheel de 
vervolgingen beter doorstaan dan de Pelsrobben, Men kent 4 soorten: Eumetopias jubatus 
Schreb, van de Beringzee, zuidelijk tot San Francisco, E. callfornianus Les?. ') van de 
Californische kusten, E. lobatus Gray van Zuidwest-Australië en Otaria byronia Blainv, 
van zuidelijk Zuid-Amerika 2j. 

Van belang zijn hier de mededeelingen van EVERMANN (20, 21) over de wijze waarop 
een soortgelijk conflict als ten onzent in Californië werd opgelost. Ook daar hadden 
namelijk de visschers herhaaldelijk op uitroeing of op z'n minst sterke reduceering van 
de beide daar aanwezige Zeeleeuwen aangedrongen. Een onderzoek bracht aan het licht, 
dat E. jubatus (Steller's Sea lion) zich inderdaad hoofdzakelijk met visch voedde, maar 
E. callfornianus grootendeels inktvisschen at. Een bezoek aan Afio Nuevo Island, de 
belangrijkste paringsplaats van E. jubatus, deed verder zien, dat een groot surplus van 
oude mannetjes daar aanwezig was, die gedurig ernstige vechtpartijen veroorzaakten, wat 
de verwonding van wijfjes en het doodtrappen van jongen tengevolge had. EVERMANN 
adviseerde dan ook, om een bepaald aantal van deze overtollige mannetjes te dooden 
en op die wijze het aantal vischeters te beperken en tevens ook in de toekomst materieel 
voordeel van deze diersoort te trekken. 

P h o c i d a e . 
De familie der Phocidae kan men splitsen in 3 subfamilies: de Phocinae (Zeehonden 

in engeren zin), de Cv^o/7AoA/«ö^(Klapmuts en Zeeolifanten) en de/Wortac/z/«ae (Monniks
robben en antarktische zeehonden). 

De Phocinae leven voornamelijk in de koude en gematigde zeëen (en binnenzeeën) 
van het noordelijk halfrond. Vergeleken met de Oorrobben zijn zij over het algemeen 
sterker aan land gebonden en verblijven vrijwel voortdurend in de nabijheid der kusten 
of aan den rand van het pakijs. De meeste soorten zijn polygaam, alleen Phoca groen-
landica Fabr, schijnt monogaam te zijn (12, p. 617). De neiging tot kuddevorming en 
het trekinstinct zijn bij de verschillende soorten in meerdere of mindere mate ontwikkeld, 
Phoca groenlandica vormt in beide opzichten een pendant van Arctocephalus ursinus. 
In het voorjaar verzamelen de Groenlandsche Zeehonden zich namelijk in groote troepen 
op de ijsvelden der arktische zeëen, vooral ten N,0. van Newfoundland. Hier brengen 
zij in Maart hun jongen ter wereld, waarna zij in Juli naar het Noorden trekken om den 
zomer door te brengen in de zeëen rond Groenland en Spitsbergen. 

De meest bekende soorten van deze subfamilie zijn Phoca vitulina L., Phoca hispida 
Schreb., Phoca groenlandica Fabr., Halichoerus grypus Fabr. en Erignathus barbatus 
Fabr.. Van Phoca hispida kent men bovendien verschillende subspecies, die in de binnen
zeeën van Europa en Azië gevonden worden en die als zgn. „relicten" een bewijs vormen 
voor een andere verdeeling van oceanen en continenten in voorhistorische tijden. Het 
zijn Ph. h. caspica Gm, uit de Kaspische Zee en het Aralmeer, Ph. h. ladogensis Nord-
quist van Ladoga-, Onega- en enkele andere meren, Ph. h. saimensis Nordquist van de 
Saimaa (Z.O.-Finland) en Ph. h. sibirica Gm. van het Baikalmeer. Tenslotte behooren 
tot deze subfamilie nog eenige robben uit den Noord Pacifischen Oceaan, die onze 
vitulina zeer na staan, nl. Phoca ochotensis Pallas. Phoca slejnegeri Allen, Phoca richardii 
Gray en als laatste de zeldzame Phoca fasciata (Zimmerman) 3). 

Wat de exploitatie van de Phocinae betreft kan men het beste onderscheid maken tusschen: 
1. de jacht door de Noordpoolvolken; 
2. de slachterijen door de amerikaansche en europeesche zeehondenjagers (soms 

tevens walvischvaarders) en 
3. de vervolgingen ten bate van de visscherij of uit oogpunt van sport. 

M De bekende. luidruchtige Zeeleeuw der zoölogische tuinen. 
2) De Pelsrob van de Galapagos-eilamlen wordt als Arctocephalus galapagoensis Brass, ondeischeiden 

(12. p. 583). 
s) Behalve de genoemde subspecies zijn nog beschreven: van Phoca hispida de vormen annetlata HWss 

(Oostzee) en gichigensis Allen (zee van Ochotsk); van Phoca ochotensis de vorm macrodens; van Phoca 
richardii de vormen pribilofensis Allen en geronimensis Allen resp. van de Pribylov-eilanden en het San 
Oeronimo eiland, en van Erignathus barbatus de vorm nauticus van de kusten van N.W.-Alaska. 
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1. Voor de Noordpoolvolken zijn de Robachtigen wat het Rendier is voor de Lappen, 
Het is een cond'tio sine qua non voor hun bestaan in de onherbergzame gebieden van 
onze aarde. De Eskimo's, Tsjoektsjen, enz, gebruiken letterlijk alles van de Robachtigen, 
Het vleesch vormt hun voornaamste voedsel, van het bloed weten zij een smakelijke 
soep te bereiden, de darmen worden gegeten of, schoongemaakt, voor vensterruiten 
gebruikt, de traan dient als voedsel, voor verlichting, voor verwarming en voor andere 
doeleinden, de beenderen worden tot allerlei gereedschappen verwerkt, de pezen doen 
dienst als koord en garen, de huiden vinden hun belangrijkste toepassing bij de kleeding 
en bij den bouw van de tenten en de booten, de zgn, kajaks (25). Van de huid van 
Erignathus barbatus worden bij voorkeur schoenzooien gemaakt en harpoenlijnen voor 
de walrusjacht. 

Zoolang de inboorlingen met primitieve hulpmiddelen zich op de zeehondenjacht toe
legden, konden zij nauwelijks schade veroorzaken. Thans echter zijn ook zij van vuur
wapenen voorzien en hun jachtijver kent geen grenzen. 

2. De belangrijkste schade wordt evenwel aangericht door de blanke robbenslagers. 
Voor hen zijn de traan en de huid de begeerde handelsartikelen, waarvan het bemachtigen 
vergemakkelijkt wordt door de omstandigheid, dat de dieren in kudden voorkomen. 

Volgens ALLEN (1, pp. 495-522) strekken hun werkzaamheden zich uit over de volgende 
gebieden: 1. West-Groenland, 2. Newfoundlanddistrict, 3. Jan Mayen, 4. Nova Zembla 
en Kara Zee, 5. Witte Zee, 6. Kaspische Zee, 7. Noord-Pacifischen Oceaan en 8. Antark
tische zeëen (hier Cystophorinae en Monachinae). 

Het meest bekend is de robbenvangst in het Newfoundlanddistrict, van welke jachtvelden 
MILI.AIS (35, plaat tegenover p. 354) een sprekende afbeelding geeft Alle auteurs zijn 
het er over eens, dat deze vangst een tooneel is van toomelooze slachtpartijen, die spotten 
met iedere jachtwetgeving. Bij honderden worden de pasgeboren jonge Groenlandsche 
Zeehonden doodgeknuppeld, omdat hun sneeuwwitte wolvacht, als „white coat", van 
hooge waarde is l) En daar de oude dieren een groote gehechtheid toonen voor hun 
jongen, ondergaan ook van hen velen hetzelfde lot. 

Over de jaren 1850—1880 heeft SOUTHWELL (57) een uitvoerig rapport samengesteld, 
waaruit men ziet, dat de vangschepen allengs hun zeiltuigage door stoomkracht vervingen. 
Dientengevolge en doordat de jacht te vroeg begonnen werd, zoodat behalve de jongen 
nog een groot aantal drachtige en zoogende dieren gedood werden, ging het aantal robben 
merkbaar achteruit. Het duurde echter tot 1877 eer een openingsdatum (3 April) voor het 
vangseizoen werd ingesteld. Over de grootte der vangsten zijn de berichten niet alle 
gelijkluidend 2), In ieder geval speelt de weersgesteldheid een belangrijke rol en zijn storm 
en mist een groote handicap voor de vangers. Gemiddeld schijnt de totale vangst in het 
laatst der vorige eeuw ± 300,000 stuks per jaar beloopen te hebben, een brandschatting 
die de dieren op den duur niet konden dragen, zoodat de opbrengsten verminderden, 
Verdere moderniseering van de vangschepen en het te hulp roepen van vliegmachines, 
die de ijsvelden afzoeken, hebben nogmaals tijdelijk de opbrengst (1926: '230,000 stuks) 
kunnen doen stijgen, maar de teruggang in de jaren 1921—1925 (gemiddeld 117,000 
stuks^ en de laatste vangst van 160,000 è 170,000 stuks wijzen duidelijk uit, dat hier roof
bouw plaatsvindt en de tegenwoordige exploitatie haar eigen ondergang in de hand werkt (13), 

Een zelfde achteruitgang van het aantal robben openbaart zich ook in de Witte Zee, 
Hier hebben de noorsche en russische robbenslagers, die de toekomst met eenige zorg 
tegemoet zien, reeds een „Noorsch-Russische Robbencömmissie" ingesteld om de oorzaken 
van dezen teruggang te onderzoeken (13 , Om een idee te geven van de robbenvangst 
in de Kaspische Zee, zij vermeld, dat hier omstreeks 1880 jaarlijks rond 130.000 stuks 
(Ph h. caspica) werden buitgemaakt, voornamelijk in den N/0,-hoek, 

') De robbenslagers onderscheiden „white coats" (tot 2 weken oud), „gray coats'' (van 2 weken tot I 
jaar), „bedlamers" (I tot 3 jaar) en .old harps'' (de adulte dieren) (33). 

2) SOUTHWBLL (57) geeft op, dat de 40 zeilschepen, die in 1850 aan de vangst deelnamen, gemiddeld 
10 000 i 15.000 Groenlandsche Zeehonden aan boord hadden, en dat de totale opbrengst van de vangschepen 
van Dundee en St. John in de jaren 1870-1881 3.332 167 stuks bedroeg (maximum 441.500 In 1879, 
minimum 141.035 in 1872), 
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3, Bij het uitroeien van zeehonden ten bate van de visscherij, staan de scandinaafsche 
landen bovenaan. Noorwegen stelde in 1903 i) 4000 kronen beschikbaar tot het uitschrijven 
van een prijsvraag voor de beste vangmethoden (31, p. 474) en besteedde bovendien in 
dat jaar 15,000 kronen voor het aanschaffen van robbennetten voor de visschers van het 
bisdom Tromsö. Zweden verhoogde nog op 1 Januari 1914 het bedrag aan premiën van 
12.000 tot 38 000 kronen Daar de premie 4 kronen per stuk bedraagt, rekent men dus 
blijkbaar jaarlijks 9500 dieren te kunnen vernietigen (Fish Trades Gazette, No, 1606, 28 
February 1914) 2). Ook Denemarken kende omstreeks 1912 het premiestelsel en hetzelfde 
geldt voor Noord-Amerika (33). Aan de duitsche Oostzeekust, waar de zalmvisscherij 
met lijnen en haken bedreven wordt, ving men de zeehonden in stevige netten (JACOBI, 
Die Seehundsplage in der Ostsee und ihre Beseitiging). 

In 1927 heeft men zich in Duitschland echter op een ander standpunt gesteld, en bij 
politieverordening zijn met ingang van 10 Augustus 1927 de „Netzjagd" (vangst met 
netten), de .Hetzjagd" (jacht door achtervolging met booten, die door motoren worden 
voortbewogen) en de „Lockjagd" (het door imiteeren van hun bewegingen aan land lokken 
der robben met de bedoeling ze te dooden) in Pruisen verboden 3). 

Tot de Cystophorinae brengt men de Klapmuts (Cystophora cristata End.) en de beide 
Zeeolifanten (Macrorhinus leoninus L. en Macrorhinus angustirostris Gill), die in hun 
leefwijze geen van driëen noemenswaard van de juist besproken Phocinae verschillen. 

De Klapmuts is een der grootste robben van de Noordelijke Ijszee. Hij trekt evenals 
de Groenlandsche Zeehond jaarlijks in troepen met het wisselen der jaargetijden heen en 
weer en is veel meer aan de groote ijsvelden dan aan land gebonden. Hoewel deze dieren 
niet in zoo groote kudden voorkomen als de Groenlandsche Zeehonden, worden toch 
jaarlijks duizenden van hen door de robbenjagers gedood (50, p 11), De geringere^vang-
sten, die uit de latere jaren bekend werden, mogen dan ook een waarschuwing zijn, om 
te voorkomen, dat deze soort geheel wordt uitgeroeid. 

Veel ernstiger bedreigd zijn de Zeeolifanten, de grootste der levende Pinnipedia, 
grooter nog dan de Walrussen, De mannetjes, aanmerkelijk forscher en zwaarder dan de 
wijfjes, kunnen een lengte van 5 a 7 M, bereiken 4). Evenals de Oorrobben ondernemen 
de Zeeolifanten jaarlijks groote zwerftochten en komen alleen aan land, om te paren, hun 
haar te ruien of hun jongen te werpen. De zuidelijke soort (M. leoninus) had eertijds 
een reusachtig verspreidingsgebied en bewoonde alle eilanden en kuiten tusschen 35° en 
68° Zuiderbreedte. Successievelijk is hij hier overal uitgeroeid en alleen de Kerguelen, 
Zuid-Georgië en het eiland Haird schijnen nog als zijn landingsplaatsen in aanmerking 
te komen, MURPIIY (36), die onlangs zijn ontmoetingen met deze soort op Zuid-Georgië 
beschreven heeft, vertelt, hoe ook thans nog alle dieren die daar aan land komen gedood 
worden (38, p. 426). Of de stichting van de fransche reservaten op de Kerguelen bij 
decreet van 30 December 1924, de Zuidelijke Zeeolifanten nog voor uitroeien zal kunnen 
behoeden, is de vraag. 

Over de Noordelijke Zeeolifant (M. angustirostris) is het aantal publicaties uit de 
laatste jaren zeer omvangrijk (3, 24, 28, 29, 63 65), Zij hebben alle betrekking op de 
eenige overlevende kudde van het eiland Guadalupe. Ook deze groote dieren leefden 
omstreeks 1850 nog in groot aantal aan de Californische kusten tusschen 24° en 38° N.-Br., 
maar hun weerloosheid en de onafgebroken vervolging bewerkten dat men hen tegen het 

!) Als gevolg van een bijzonder ongunstige weersgesteldheid hadden zich In de winters 1901/1902 en 
1902/1903 een zeer groot aantal robben (groenlandica, hispida) en walvisschen (Delphinapterus leucas 
Pall.) in de noorsche wateren opgehouden (12,31). 

2) SARASIN (50) geeft op dat in 1910 aan de zweedsche kusten 8973 zeehonden werden gedood, waarvoor 
27 602 kronen aan premiën werd uitbetaald. 

3) Polizeiverordnung zum Schutze der Robben. Der Nalurforscher (Nachrlchtenblatt für Naturdenkmalpflege), 
Vol. IV, No. 7, 1927/1928, p. 360 (p 80). 

Duitschland herbergt op de Oost- en Noordfriesche wadden een zeehondenbevolking {vitulina van ruim 
3000 stuks (mondelinge mededeeling van den heer OTTO LEEOE, zomer 1927). 

J) TOWNSEND (65) haalt eenige opgaven van SCAMMON aan, over 2 buitengewoon groote mannelijke 
exemplaren van M. angustirostris, die resp. 24 voet (7.32 M.) en 22 voet (6.71 M.) lang waren en waarvan 
de laatste 210 gallons (circa 909 liter) traan leverde. 
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einde der 19e eeuw reeds voor uitgestorven hield, In 1907 werden nog eens een 40-tal 
aangetroffen op Guadalupe, waarvan HARRIS 14 stuks voor het Tring Museum bemachtigde 
(Novitates Zoologicae, XV, 1908, pp. 393-394; XVII, 1910, pp. 445—446). De veelbe
sproken kudde werd echter eerst in 1911 op hetzelfde eiland ontdekt. Vooral het ge
ïllustreerde reisverslag van de „Tecate" (24) geeft een goed denkbeeld van de omgeving 
waarin de dieren er leven. Ter bescherming heeft Mexico thans ieder landen op het eiland 
verboden (3, p. 152), 

Over het voedsel der Zeeolifanten is men tot nog toe weinig te weten gekomen. Van 
dieren, die meerdere dagen aan land gelegen hebben, bevatten de magen gewoonlijk 
kiezeltjes, zand en de chitine-snavels van inktvisschen; komen zij pas uit zee, dan worden 
er soms kleine vischjes in gevonden. 

De Monachinae zijn antarktisch, met uitzondering van het geslacht Monachus waarvan 
de 3 bekende soorten de Noordpassaatdrift van den Pacifischen en den Atlantischen 
Oceaan bewonen. Het feit dat de laatstgenoemden een beperkt verspreidingsgebied hebben, 
waar zij slechts in gering aantal optreden, verklaart dat één soort, Monachus tropicalis 
Gray, die eertijds was aan te treffen van Yukatan tot West-Indië, thans bijna is uitgeroeid, 
Zijn eenige paringsplaatsen bevonden zich tot voor kort op de Alacranes- en op de 
Triangle-eilanden in de Golf van Campeachy (27, 33, 64), waar de Mexicaansche regeering 
de dieren onder bescherming heeft gesteld (69, 70). Monachus albiventer Bodd., die het 
Middellandsche zeegebied bewoont van Madeira en de Canarische eilanden tot in de 
Zwarte Zee, geldt evenzoo als een zeldzaam dier (cf. Nat. History, Vol. XXVI, 1926, p. 656). 
Volgens SOFFEL (31, p. 659) is hij nog het talrijkst op de Illyrische eilanden, voor de 
kust van Dalmatië. De 3e soort, Monachus schauinslandi Mtsch., leeft aan de kusten van 
het beroemde vogeleiland Laysan. 

De berichten, die ik over het leven van de antarktische zeehondsoorten heb gevonden, 
doen vermoeden, dat deze dieren niet in zóó talrijke gezelschappen optreden als hun 
noordelijke verwanten. De groote „Leopard-Seal" {Ogmorhinus leptonyx Blainv.i, na den 
mensch de voornaamste vijand der pinguïns t), schijnt veeleer een solitaire leefwijze te 
voeren (54, p. 99), daarentegen vereenigen de Weddell-zeehonden (Leptonychotes weddelli 
Lesson) zich wel tot kudden (47). De beide andere soorten, die in de antarktische wateren 
voorkomen, zijn Lobodon carcinophaga Hombr. et Jacq., de .Crabeater", die zich evenwel 
hoofdzakelijk met garnalen (Euphausia) voedt en Ommatophoca rossi Gray. Over de 
exploitatie van deze dieren is in de literatuur weinig te vinden. Alleen als voedsel voor 
de poolexpedities zijn zij van groote waarde (46). 

O d o b e n i d a e . 

De derde en laatste familie der Pinnipedia omvat de Walrussen, waarvan men tegen
woordig 2 soorten onderscheidt, die uiterlijk sterk op elkaar gelijken: Odobeniis rosmaius 
L. en Odobenus obesus III.. Beiden zijn arktisch en bewonen resp. het Noorden van den 
Atlantischen en den Pacifischen Oceaan. 

In afwijking van de andere Robachtigen voeden de Walrussen zich voornamelijk met 
Crustacea (Sclcrocrangon), Gephyrea {Priapulas cnudatas Lam.) en Mollusca (Saxicava 
rugosa, Mya truncaia, Cardium), die zij met hun tanden uit den bodem loswoelen. 
Hiermede staat in verband, dat zij het meest worden aangetroffen in ondiep water, in de 
nabijheid der kusten, COLLETT noemt den Walrus dan ook een .litorale drijfijsvorm", 
welke kwalificatie tegelijkertijd zinspeelt op de groote voorliefde van deze dieren om, 
liefst als varkens tegen elkaar aangedrukt, te liggen slapen op de ijsschotsen van hun 
woongebied. Ook het trekken van de Walrussen is een bekend verschijnsel, dat gedeeltelijk 
onder invloed staat van het voorwaartsdringen en terugwijken van het drijfijs, 

De vermeerdering van de soort schijnt een bij uitstek langzame te zijn. Het heet dat 
de wijfjes om de 3 è 4 jaar één jong ter wereld brengen en dat de lactatieperiode 2 jaren 

!) Ik kan niet nalaten hier te verwijzen naar de buitengewoon mooie foto van een op de loer liggende 
Luipaardzeehond in LKVICK'S monografie over de Adélie Pinguïn, (British Antarctic Expedition, „Terra Nova", 
1910, Zoology, Vol, I, No. 2, plate 18). • 
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duurt; dit in verband met den langzamen groei der tanden zonder welke het jong niet 
zelf aan den kost kan komen. Intusschen is deze laatste opgave, die men bij verschillende 
auteurs kan aantreffen, ook al weerlegd en tot de helft (12 maanden) gereduceerd (1, pp. 
108/109, noot). Vervolging en achteruitsang van den Walrus zijn dezelfde als van de 
andere robben der Noordelijke IJszee, Duizenden en nogmaals duizenden (ALLEN vermeldt 
10,000 a 12,000 per jaar) zijn bij Groenland en Spitsbergen gedood en de talrijke kudden 
van vroeger zijn de een na de ander verdwenen. Van de verwoestingen, die de Eskimo's 
tegenwoordig in Alaska aanrichtten geeft BERNARD (10) eenig idee. 

Behalve de traan en de huid, die goede drijfriemen levert, zijn nog de tanden van 
waarde. Zij kunnen tot 60 cm. lang worden en. vormen een belangrijk handelsartikel voor 
de Tsjoektsjen, die aan de Siberische kusten hun vaste woonplaatsen hebben en die deze 
tanden via hun nomadiseerende stamgenooten aan de Russen doen toekomen. Hoe een 
verdwaalde Walrus in het beschaafde Europa wordt bejegend, kan men lezen in REUEKE'S 
berichtje (49), 

(Wordt vervolgd). G, A. BROUWER. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Rectificatie. — Iets over Boletus parasiticus. Door het niet tijdig kunnen corrigeeren 

van de drukproef zijn er in dit artikel (blz, 74 van deze jaargang) nog enkele drukfouten 
blijven steken, te weten: bladz. 78, r. 17 v. o. staat: 1,5 tot 5,7 breed; lees 1,5 tot 5,7 cM. 
breed; volgende regel: komma achter kort; onderschrift fig, 5, r, 3 staat: exentriek maken, 
lees exentrieke ma^en; blz. 79, r. 1 v. b. staat: onregelmatig, 12—16 bij 3 - 5 ^ ; lees: 
onregelmatig spoelvormig, 16 bij 5/ti. 

Kikkers-enqucte. — Bufo calamita, de kleine pad komt voor tusschen Epen en Eper-
heide (Zd,-L,), 

Hengelo, 1928. G. KRUSEMAN. 

Bufo vulgaris, gewone pad komt bij ons aan de Zaan niet voor zoover ik weet; wel 
veel B. calamita, — Reeds bij Assendelft is wel B, vulgaris gevonden, 

Westzaan. J, Vis. 
De Heikikker komt voor bij Wijster (Dr,) en bij Zeijen (Dr.), 
Groningen, G. A. BROUWER. 

Op het „land van Vollenhove" werden tijdens de excursie van de Ned. Bot. Vereen. 
(Juli 1928) genoteerd: Groene kikker en bruine kikker, gewone pad (B, vulgaris) en kleine 
pad (B, calamita). J, Hs. 

Na een maand op „de Beer", Hoek van Holland, gekampeerd te hebben, wil ik u even 
meedelen wat we aan kikkers vonden. „De Beer" is uiterst arm aan die kwakende ge
drochten; wel is waar letten we meer op de vogels; maar een kikker loop je toch niet 
gauwer voorbij dan een jonge kievit. 

Kleine pad is op de Zuider Pier algemeen. Bruine kikker vonden we tweemaal in „de Beer" 
zelf. — In de Witgatplas zaten troepen larven; we hadden geen tabellen bij ons; wat 
het waren weten we niet. Voor het grootste deel zullen ze wel door de vogels opgegeten 
zijn, Dtt is alles. 

Utrecht. M. RUTTEN, 

Stratiotes-mannetjes. — In het veen ten N.O. van het land van Vollenhove zagen we onder 
de bloeiende scheeren nog al veel mannelijke, zelfs meer dan vrouwelijke. J, Hs, 

Zomerwaarneming van een Nonnetje. — 29 Juni 1928 zagen M. Rutten en ik in de 
haven van Hoek van Holland een o* nonnetje (Mergus albellus L.). Van Oordt en Verweij 
vermelden drie zomerwaarnemingen, op zoet water, die mogelik op aangeschoten vogels 
betrekking hebben. Aan deze vogel konden we op dat oogenblik niets bizonders zien. 

Den Haag. N. TINBERGEN. 


