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Opening en sluiting van de jacht

KLEINWILD.

patrijzen van 10 september 1956 tot en

met 31 oktober 1956;

fazantenhanen van 15 oktober 1956 tot en met

31 januari 1957;

fazantenhennen van 15 oktober 1956 tot en met

31 december 1956;

houtsnippen van 15 oktober 1956 tot en met

31 januari 1957:

hazen van 15 oktober 1956 tot en met

31 december 1956:
korhoenders van 2 januari 1957 tot en met

8 januari 1957;

holenduiven van 1 april 1956 tot en met 31

maart 1957

zeehonden van 1 april 1956 tot en met 31

maart 1957
WATERWILD.

Alle soorten van 1 september 1956 tot en

ganzen, behal- met 31 januari 1957;

ve brand-gan-

zen, rotganzen

en Canada-

ganzen.

wilde eenden
van 24 juli 1956 tot en met 31

(anas boschas, januari 1957, behoudens dat de
anas platy- jacht anders dan door middel
rhyncha platy- van een eendenkooi over het

rhyncha) tijdvak van 24 juli 1956 t/m 4

augustus 1956 slechts is ge-

opend van 18 uur tot één uur

na zonsondergang;
slobeenden van 24 juli 1956 t/m 31 jan.

1957, behoudens dat de jacht
anders dan door middel van

een eendenkooi over het tijd-
vak van 24 juli 1956 t/m 4

augustus 1956 slechts is ge-

opend van 18 uur tot één uur

na zonsondergang en dat de

jacht door middel van een een-

denkooi slechts is geopend van

1 sept. 1956 t/m 31 jan. 1957:
talingen van 4 augustus 1956 t/m 31

januari 1957;

alle overige van 1 september 1956 tot en

soorten eenden, met 31 januari 1957
behalve eider-

eenden, berg-
eenden en

krooneenden

watersnippen, van 4 augustus 1956 tot en met

poelsnippenen 31 januari 1957;

bokjes

goudplevieren van 1 nov. 1956 t/m 31 dec. '56.

Artikel 2.

In de gemeenten Westdorpe, Hulst, Hontenisse,
Graauw enLangendam,Vogelwaarde, Oostburg,
Axel, St. Janstccn en Zaamslag is de jacht op
otters geopend van 1 oktober 1956 tot en met

31 januari 1957.

Artikel 3.

In afwijking van het in artikel 1 bepaalde is:

a. op het eiland Ameland de jacht op fazanten-

hennen niet geopend en de jacht op fazan-
tenhanen alleen geopend op 8 december
1956;

b. in de provincies Noordholland, Friesland en

Groningen en op de Westerschelde de jacht
op zeehonden slechts geopendvan 1 septem-
ber 1956 tot en met 31 december 1956;

c. de jacht op goudplevieren, door middel van

netten, waarvan het gebruik is geoorloofd.

Artikel 1.

In het gehele Rijk is de jacht op de hieronder

vermelde wildsoorten geopend gedurende de

daarnaast vermelde tijdvakken:
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slechts in dc provincies Groningen, Fries-

land, Drenthe en Noordholland geopend en

wel van 1 november 1956 tot en met 31 dec.

1956;

d. de jacht op alle soorten ganzen door middel

van netten niet geopend.

In vergelijking met de opening en slui-

ting van de jacht voor het seizoen 1955-

1956 blijkt, dat de jacht op patrijzen met

twee maanden is ingekort, een verheu-

gende maatregel, daar de patrijs in vele

streken van ons land sterk in aantal is

achteruitgegaan.
Ook is de jacht op zeehonden dit jaar

op de Westcrschelde slechts geopend
van 1 september tot en met 31 december,

evenals in de provincies Noordholland,
Friesland en Groningen. In het vorige

seizoen was dit alleen in de drie genoenr

de provincies het geval.
Hoewel volgens Dr. A.G. V. van Bemmel

van de Zeeuwse stromen de Wester-

schelde het minst door zeehondenwordt

bezocht, is deze maatregel voor de be-

scherming van deze zoogdieren toch wel

van belang, omdat in dit gebied de zee-

hond veel bij wijze van sport door

Belgische jagers werd geschoren.
Het niet openstellen van de jacht op

ganzen door middel van netten is voor

de bescherming van deze vogelgroep
van weinig betekenis. Deze vorm van

jacht was namelijk aan het uitsterven

en werd nog maar door enkele broodja-

gers beoefend. H.J.A. de Reuver


