Mindre meddelelser
PIBESVANE (Cygnus columbianus).
5 ad. sås ved Alborgminde Nor, Fyn, 20. okt. 1963.
JØRGEN RABØL.
1 sås ved Sdr. Nærå Strand, Nordfyn, 11. april 1965.
KURT HANSEN, EILIF SøRENSEN.

BJERGAND (Aythya marila).
1 han sås sammen med Troldænder (Aythya fuligula) i Vejlen, Tåsinge, 10. juni 1965.
STIG RuBÆK-HANSEN, EILIF SøRENSEN.
RØD GLENTE (Milvus milvus).
I trak mod syd ca. 10 km øst for Assens, Fyn, 18.
juli 1962.
JØRGEN RABØL.
LÆRKEFALK (Falco subbuteo).
1 fogl sås trække mod øst over Lillebælt ca. 3 km
syd for Strib, 5. juni 1965.
A. HOLM JOENSEN.
TH 0 RSHANE (P halaropus fulicarius) *.
1 fugl sås ved Saltbækvig, Sjælland, 22. nov. 1964.
C. MuRMANN

1 fugl sås ved Assens, Fyn, 6. dec. 1964.
JØRGEN RABØL.
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strejfe omkring i den nordlige del af Lillebælt (østlige del af Kolding Fjord), 5. juni 1965.
A. HOLM JOENSEN.
RAVN (Corvus corax).
2 fugle sås ved Brændegårdssøen, Sydfyn, 9. jan.

1965.
EILIF SØRENSEN.

7 fugle (heraf 5 ungfugle) sås i grusgrav nær Fovslev
Skov, syd for Kolding, i dagene 2.-14. juli 1965.
VITA HANSEN, KURT HANSEN, EILIF SØRENSEN.
VANDSTÆR (Cinclus cinclus).
1 sås ved Brændegårdssøen, Sydfyn, 30. jan. 1965.
OLE BUND GÅRD, EILIF SØRENSEN.
SJAGGER ( Turdus pilaris).
Et par opholdt sig i lyngbakkerne øst for søen
Lakolk, Rømø, 16.-18. maj 1965. IB TRAP-LIND.
MUNK (Sylvia atricapilla).
2 hanner sås flere gange ved foderbræt i Dybvacl
i slutningen af januar og begyndelsen af februar
1965. 12. og 13. feb. og flere gange senere på
måneden sås en hun.
H. K. ANDERSEN.

ODINSHANE (Phalaropus lobatus).
2 fugle iagttoges ved Korevlen, Odsherred, Sjælland, 8. august 1963.
PouL JliRGENSEN, BENT JuRGENSEN.

1 han blev fundet død, Klampenborgvej, Lyngby,
Nordsjælland, 9. jan. 1965, og indleveret til udstopning.
HARRY HJORTAA.

ALK (Alca torda).
En flok på ca. 50 fugle, samt flere mindre flokke sås

1 hun havde cl. 26. feb. 1965 opholdt sig i ca. 10
dage ved foderbræt i Birkerød, Nordsjælland.
Fuglen blev fotograferet.
IB TRAP-LIND.

Anmeldelser
FRANK lLLINGWORTH: Falcon and Falconry. - (128 pp., 24 fotos i sort-hvid, 1
tegning i farve). - Blandford Press, London 1964. Pris: 21 s.
Det til falkejagt nødvendige udstyr og dets anvendelse under træningen samt en gennemgang af de
til denne særlige sport mest anvendte rovfuglearter
er hovedindholdet i denne bog - skrevet af en
erfaren mand med førstehåndskendskab til sit stof.
Forfatteren øser af sin store videns tilsyneladende
uudtømmelige kilde og giver talrige eksempler, der
til tider gør læsningen helt spændende, men samtidig giver mindre plads for noget af det rent belærende stof. En grundigere omtale af udstyret og
jagtfuglenes pasning og pleje, end tilfældet er,
havde været ønskelig. Til gengæld får vi en hel
masse at vide om rovfuglenes adfærdsmæssige reak-

tioner under træning og jagt, et emne, det naturligvis også er af allerstørste vigtighed at kende for den,
der er interesseret i jagten med høge og falke.
Billedafsnittet viser optagelser af de forskellige
jagtfugle, og der er her imellem flere af Hoskings
kendte men stadigvæk lige dejlige optagelser.
IB TRAP-LIND

THEODOR MEBS: Greifvogel Europas und
die Grundzuge der Falknerei. - (140 pp.,
33 fotos i sort-hvid, 75 tegninger i teksten). - Franckh'sche Verlagshandlung,
Stuttgart 1964. Pris: 12,80 DM.
Bogen omhandler alle de i Europa ynglende rovfuglearter med undtagelse af gribbene. Der ind-
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Anmeldelser

ledes med en kort gennemgang af slægterne og en
omtale af de mange fællestræk i yngleforhold og
ernæring, som rovfuglene i det store og hele har.
Så gennemgås de enkelte arter systematisk, og i
disse afsnit får man virkelig en hel del at vide om
hver art i en kort og overskuelig form. Først
præsenteres arten, dernæst kommer et afsnit om
kendetegn samt oplysning om totallængde, vingefang og vægt. Så omtales udbredelse, levested,
ynglebiologi, føde og træk. Alt dette er meget omhyggeligt udarbejdet og trods den kortfattede stil,
kan man her høste mange gode og saglige oplysninger. Af særlig interesse og aktualitet er vel nok
antallet af ynglepar, der opgives for en del arter.
Her skal blot fremdrages enkelte eksempler; Kongeørn: Schweiz ca. 50 par, Østrig ca. 50 par, Tyskland 5-7 par. Havørn: ca. 90 par i det forfatteren
kalder Mitteldeutschland, d.v.s. Tyskland vest for
Oder-Neisse. Vandrefalk: 130-150 par i Vesttyskland.
Bogens sidste sider er viet falkejagten. Arternes
egnethed til jagtbrug gennemgås, udstyr, træning
og jagtens teknik behandles med stor sagkyndighed,
og der sluttes af med et afsnit om jagtfuglenes sygdomme samt en ordliste med de mange, specielle
falkonerudtryk.
De 33 fotografier er samlede på 16 tavler bagest
i bogen, og mange af optagelserne er af høj standard. Ganske gode er også de i teksten forekommende vignetter, der forestiller de omtale fugle i
siddende stilling, hvorimod det kun havde tjent
bogen til bedste, om flugtillustrationerne havde
været udeladt, da de hverken er kønne eller videre
anvendelige som feltkendetegn. Men bortset fra
denne petitesse, er bogen om Europas rovfugle så
god, at den fortjener en vid udbredelse på de ornitologiske boghylder.
IB TRAP-LIND

KAI CuRRY-LINDAHL: Nordens djmvarld.
Daggdjur, fåglar, kraldjur, groddjur och
fiskar. - (464 sider, 225 farvefotografier,
250 sort-hvide fotografier og 17 udbredelseskort). - Forum, Stockholm 1963. Pris:
187,00 sv. kr. (lærredsbind).
CuRRY-LINDAHL er i disse år helt utrolig foretagsom på det populærvidenskabelige område og han gør det godt. Dette er en meget stor bog,
formatet er stort kvart, og samtidig er der serveret
en bunke facts om hvirveldyr på en letlæst og tildels
fornøjelig måde. Bogen er inddelt på den måde, at
hver biotop behandles for sig. Der indledes dog med
en kort almen gennemgang af dyrenes udbredelse
i Norden og de indvandringshistoriske betingelser

herfor. Dernæst omtales: Havet, havkysterne, det
nordiske syden ( = Danmark og Skåne), Østersøen
og dens store øer, kyster og skærgårde omkring
Østersøen, Den nordiske storskov og den skandinaviske fjeldkæde. Bogen er lavet med henblik på
svenske, eller i hvert fald svensk-norske forhold,
men alligevel er danske forhold omtalt med omkring
100 sider.
Omtalen af danske forhold er underinddelt i:
Heden, kultursteppen, slettens buskområder, løvskoven, parker og haver, slette- og løvskovssøer og
åerne. Desuden omtales under kysterne sandstrande
og strandenge og Bornholm har særlig omtale.
Overalt er der lagt vægt på dyrenes udbredelse,
deres næringsvalg, opførsel og øvrige biologiske
forhold uden systematiske hensyn, således som kun
en bredt orienteret zoolog kan gøre det.
At fordele dyrene
specielt fuglene - på biotoper, er ikke let, og man ser da også både Storspoven og Dværgterne anbragt som strandengsfugle, medens Tårnfalken regnes som typisk hedefugl og Tinksmeden slet ikke omtales.
Men dette er kun små skønhedspletter på et
storartet værk, så fuldt af sober, korrekt oplysning,
at man misunder forfatteren den enorme viden, der
må ligge bag.
Billedmaterialet er noget helt for sig selv. Svenskerne er virkelig dygtige naturfotografer og af
hjemlige fotografer er ARTHUR CHRISTIANSEN og
FRANK WENZEL repræsenteret med henholdsvis 46
og 6 billeder. Desværre er billedunderskrifterne ofte
ret intetsigende: Ved et billede af en Engsnarre
står kun dens lydytringer omtalt o.s.v. Et farvebillede af en Mallemuk burde drejes 90 °, og billedet
af en Sømrokke er direkte vendt på hovedet.
Når disse småindvendinger er gjort, må jeg
opsummere med at sige, at jeg er glad for at eje
den bog. For den, der forbereder en rejse til skandinaviske områder er den den bedste introduktion til
faunaen og dens særpræg. Og den fortæller jo samtidig en mængde om andre dyr, som ornitologen
træffer på sin vej, og som han også bør kigge nærmere på.
A. N.

D. A. EDE: Bird Structure. - (120 pp.
mange tegninger) . - Hu tchinson, London
1964. Pris: 15 s.
En god oversigt over fuglenes anatomi. Efter en
kortfattet beskrivelse af fuglenes afstamning m.m.
gennemgås de forskellige dele af fuglen i forskellige
kapitler. Hovedvægten er lagt på de rent anatomiske forhold, men også det rent funktionelle og
A.H.J.
fysiologiske omtales flere steder.

