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Anmeldelser

J. L. ALBRECHT-MØLLER: Papegøjebogen.
(Hft. 1-16 på tilsammen 260 pp., talrige
farvetavler og tekstfigurer). - Lipo Offset,
Skibby; hft. 1-8: 1963, 9-11: 1964, 12-15:
1965, 16: 1966. Pris: Kr. 16,25 pr. hefte.
Teksten i hefte 1 har almen karakter. Indledningen er nærmest en oversigt over papegøjerne og
deres vaner, som er hentet fra forskellige steder, og
bl.a. nævnes her en fugl, som skal være indfanget
1801, og som endnu levede 1929. Som kilde opgives
en person; men nærmere dokumentation kunne
nok være ønskelig, og der står heller ikke, hvilken
papegøjeart, det drejede sig om. Ref. er i alt fald
skeptisk; i "New dictionary of birds" nævnes en
Stor Gultoppet Kakadue med 56 år bag sig i fangenskab, og dette turde nok være en sandsynlig
topgrænse for disse dyr. Det næste afsnit er en kort
oversigt over papegøjernes optræden i historisk litteratur. Derefter følger nogle praktiske anvisninger,
med et par mindre saglige overskrifter, og et skema
af en papegøje med navne for de forskellige legemsdele på dansk, engelsk, tysk, fransk og latin; den sidste liste indeholder desværre et par fejllæsninger.
I hefte 2 ff. omtales de enkelte grupper og arter.
Behandling af Uglepapegøje, nestorpapegøjer,
lorier, spættepapegøjer og kakaduer er afsluttet;
hefte 16 indeholder tekster om nogle af araerne.
Der er endnu langt til vejs ende, og de grupper, der
mangler, er næppe dem, der kræver mindst, da de
omfatter talrige former, som har nok så stor interesse for og udbredelse blandt fugleholderne som
dem, hvorom materialet er udkommet. Ved hver
form nævnes udseende og hjemsteder, ofte med et
vedføjet kort, samt fangenskabsforhold. Der er nok
gjort mere ud af underarterne end strengt taget
påkrævet for de fleste brugeres vedkommende. Læserne kan få indtryk af større forskelle mellem nærstående former, end det er muligt at påvise hos dyr,

der har været handelsvare i kortere eller længere tid,
og som er fragtet vidt omkring. Blandt farvetavlerne
findes både smukke og mindre vellykkede udførelser,
og endvidere indeholder bogen en del fotografier,
bl.a. af danske fugleholdere med deres papegøjer,
og talrige særdeles nydelige stregtegninger.
Udgivelsen af dette stort anlagte værk kunne nok
betragtes som noget af et vovestykke. Dets tilblivelse skyldes varm interesse og anselig indsats af
forf. og hans medarbejdere, og det vil antagelig
fremover have stor betydning for fugleholdere i
Danmark og andre steder, hvor dansk kan læses og
forstås.
LøPP.

PHILIP BROWN: Birds in the Balance. Survival book 5. ( 124 pp., 1 farvetavle, 4
dobbelte sorttavler.) Andre Deutsch, London 1966. Pris: 25 sh.
Forf., der har arbejdet for "Royal Society for the
Protection of Birds" i 17 år, hvoraf de 11 som sekretær, og som nu er redaktør af "Shooting Time3",
giver her en let læst fremstilling af talrige forhold
vedrørende den omfattende virksomhed med bevarelse af natur og fuglefauna, navnlig i Storbritanien. Teksten falder i 9 afsnit, der nok kan betragtes som selvstændige afhandlinger. De belyser
formålet og arbejdet med fredning, den historiske
baggrund, reservaters tilblivelse og drift, jagt, lovgivning, heldige og uheldige faunaforfalskninger,
ændringer efter 2. Verdenskrig og faren for ødelæggelser på grund af mekanisering og anvendelse af
kemiske midler m.v. Bogen indeholder ingen litteraturliste. Forf. har skrevet løs ud fra sin store viden
og betydelige erfaringer, med anerkendelse og hak
til alle sider, men alligevel i en afdæmpet stil. Der
er skelet til de forskellige grupper af interessenter,
som helst skal kunne samarbejde uden alt for store
hæmninger, hvis der skal være grundlag for opnåelse af gunstige resultater.
LøPP.
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NIELS ANDREAS JØRGENSEN
14. aug. 1885-22. aug. 1966
Ved læge N. A. Jørgensens død har D.O.F. mistet
et interesseret medlem og en kyndig ornitholog, der
er blevet velkendt på grund af sine studier over
vadefuglene. Han blev født i Tingsted, blev student
fra Nykøbing F. 1904 og cand. med. 1913. Efter ansættelse ved forskellige sygehuse nedsatte han sig
som praktiserende læge i Bramminge i 1918, og
forblev her til 1959, da han trak sig tilbage og i resten af sine leveår boede i Århus. Læge Jørgensen
har her i tidsskriftet publiceret en interessant meddelelse om Bartramsklire i Danmark (1913) samt
et meget stort og omhyggeligt arbejde om Siams

vadefugle (1949). Til brug for sine studier. over
vadefi1glene erhvervede han sig efterhånden en
meget stor samling skind, over 2000 eksemplarer,
der allerede for nogle år siden blev købt af Zoologisk Museum i København. Mange vil mindes læge
Jørgensen for hans vidende førerskab under ekskursioner på Brammingeegnen og for hans elskværdige
karakter og venlige gæstfrihed. Han vil længe blive
husket som skaberen af den imponerende og store
skindsamling, som har været af væsentlig betydning
for studiet af vadefuglene herhjemme.
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