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Anmeldelser

dels vedkommende tørrer ud i højsommeren. Det
er en landskabstype, som i dag kun dækker små
arealer i sammenligning med forholdene for blot
50 å r siden, og på grund af befolkningstilvæksten
vil de indskrænkes mere og mere.
L ø PP.

A. ROEDELBERGER og VERA I.
GRoscHOFF: African Wildlife. (224 pp, 250
fotografier, 24 farvetavler).- Constable,
London 1964. Pris 45 s.
FRANZ

Der er i de senere å r udkommet mange billedværker om Afrika, men kvaliteten er meget svin-

gende. De fleste værker koncentrerer sig om storvildtet - og mindre prangende dyregrupper Jades
oftest ude af betragtning. I d en foreliggende bog
er alle dyregrupper fra insektstørrelse og opefter
blevet omtalt og afbildet. Det er meget alsidigt og
smukt billedværk, som alle Afrika farere bør stifte
bekendtskab med. 70 fotografer har leveret materiale til bogen. Storvildtet er naturligvis afbildet.
Mange fuglefotografier findes, lige fra overblik over
tusinde Flamingoer, til idyl-scener med Afrikansk
S truds og Krontrane på ynglepladsen. Mange farvestrålende arter er afbildet, men også mere uanseelige former. Insekter og fisk er ligeledes godt rep ræsenteret i denne smukke bog.
A.H.J.

Foreningsmeddelelser
X I V. INTERNATIONALE ORNITHOLOGI SKE KONGRES, STORBRITANNIEN 1966.
K o ngressens program :
Krydstogt i Skotland 16.- 23. juli (ind.) .
Videnskabeligt møde i Oxford 24.-30. juli (ind .).
Alle ornithologer over 18 å r kan deltage i K ongressen.
Krydstogtet med 12.800 tons lineren »DEVON IA« (British India Steamship Company) udgår
fra Glasgow, går nord om Skotland og dets søfu gleøer, og a fsluttes i Edinburg. Grupper vil blive landsat på nogle af øerne. Ombord findes et begrænset
antal 1, 2, 3 og 4-personers kahy tter, samt sovesale.
E t nattog vil bringe deltagerne fra Edinburg til
Oxford, hvortil m a n ankommer om morgenen d en
24. juli.
I Oxford vil indkvarteringen ske i Universitete ts
Colleges, eller man ka n få tilsendt en liste over
hoteller. Mødet åbnes om aftenen, søndag den 24.
juli, og resten af ugen v il der blive afholdt videnskabelige møder. Disse vil bestå af plenarmøder
om formiddagen, hvor inviterede foredragsholdere
vil fremlægge nyere fremskridt indenfor udvalgte
grene af ornithologien. Om eftermiddagen vil der
blive afholdt sektionsmøder, hvor korte bidrag vil
blive fremlagt. Desuden vil der blive arrangeret
udstillinger, en heldags ekskursion, filmsforevisninger, samt et »Social centre«.
Deltagere kan melde sig til enten l ) både Oxford mødet og krydstogtet, eller 2) Oxford m ød e t
a lene. Ansøgninger med a lle detaljer kan få s hos :
The Secretary-Genera l
International Ornithological Congr ess,
c/o Departrnent of Zoology,
Parks R oad , Oxford, England.

(Tilmeldinger til krydstogtet vil blive behandle t i
d en rækkefølge d e indkomm er ).
Udgifter under kongressen er :
Ko11gres gebyr :
Egentligt medlemskab ~JO; medlemm erne kan
deltage i alle arrangem enter, og modtager kong resberetningen. Ekstraordinært medlemskab f-7;
ægtefæller til egentlige medlemmer kan deltage
som ekstraordinære m edlemmer til denne reducerede takst, som giver dem ret til at deltage i alle
arrangementer, hvorimod de ikke modtager kongresberetningen.
Krydstogt:
Fra ca. :ll30 for passagerer i sovesale til ca. :ll75
for passagerer i I-persons kahytter. (H ertil kommer
togrejsen fra Edinburg til Oxford).
J11dkuartering i Oxford:
Prisen for fuldpension i College bliver ca. 50 sh
pr. dag pr. d el tager. H oteller er i reglen dyrere.

N . TtNBERGEN .
Secretary-General.
REDAKTIONEN AF D .O.F.T .
Med denne årgangs første hefte har undertegnede
overtaget redaktorposten ved tidsskriftet. Mag.
scient. Arne Nørrevang ha r d esværre ikke kunnet
afse tid til at fortsætte denne gerning.
Egentlige ændringer i tidsskriftets form og udstyr er der ikke pla ne r om. J eg vil dog søge at gøre
hefterne ensartede, idet d e i videst mulig udstrækning alle vil komme til at indeholde større artikler,
mindre meddelelser og litteraturanmeldelser. Indenfor »Mindre meddelelser« figurerer allerede i
d ette hefte en rubrik »Spredte iagttagelser«, hvor
der i sammentrængt form er bragt meddelelser om
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mere usædvanlige iagttagelser og fund, som ikke
kræver længere beskrivelser. Forbilledet for denne
rubrik er Vår Fågelvlirld's»Smlirre meddelanden«,
og rent praktisk medfører den nye rubrik, a t lang t
flere iagttagelser kan omtales, idet der ikke bringes
pladskrævende overskrifter for hver enkelt meddelelse.
H vad angår litteraturen er det tanken fremover
ikke alene at bringe anmeldelser af bøger, men
også at referere ny litteratur i det hele taget; her
tænkes først og fremmest på tidsskriftlitteraturen i
udlandet, som flere medlemmer h ar udtrykt ønske
om at få refereret i D.O.F.T.
Det er mit hå b, a t mit redaktøra rbejde fremover
vil tilfredsstille foreni ngens medlemmer. Samtid ig
håber j eg, at medlemmerne vil gøre arbejdet let
ved også fremover at bidrage med stof. Det er
mit indtryk, at mange medlemmer ligger inde m ed
stof, som det er af værd i a t få publiceret, og som
f. eks. egner sig til tidsskriftets m indre meddelelser.
Anders Holm Joensen.

MEDDELELSE FRA
SJ ÆLDENHEDSU DVALGET
r 196 1 nedsatte foreningens bestyrelse et udvalg,
der i frem tiden skulle vurdere og godkende alle
iagttagelser af sj ældne re fugle, som sendtes til publicering i foreningens tidsskrifter. Udva lgets arbejde
ligger nu i faste rammer, og på et møde i udvalget
den 15. januar 1965 besluttede m an at udsende en
fore løbig orientering og liste.
Den her foreliggende liste, som er udarbejdet
af sjældenhedsudvalget, omfatter de arter, som
man vil betragte som så sjældne, at redaktørerne
af vore tidsskrifter altid skal forelægge m eddelelser
om disse for udvalget. Arter, som ikke i forvejen
e r på den da nske liste, vil naturligvis også altid
blive forelagt udvalget. Meddelelser om andre a rter vil redaktørerne selv tage stilling til, i lighed
med alt a ndet stof, de modtager. Listen er ikke
udtryk for en absolut skelnen m ellem sjældent og
ikke sj ældent. Man kan naturligvis d iskutere om
den og den a rt hører hjemme på listen og hævde,
at e n og anden art, der ikke e r med, burde være
med. Udvalget vil gerne slå det generelle pr incip
fast, a t m edd elelser om usædvanlige forekomster i
det hele taget bør kunne nærmere dokumenteres
med en redegørelse for fuglens udseende og d e
nærmere omstændigheder ved iagttagelsen. E n
forekomst a f en ikke på listen opført a r t på et usædvanligt tidspunkt eller i en usædvanlig egn af landet kan vær·e lige så sjælden , som optræden af en
a f listens ar ter. Eksempelvis vil optræden a f Kærløber i J ylland, Hedehøg i m arts eller yngleforekomster af Lille Fluesna pper være så usædvanlige,
at det er rimeligt, at eventuelle m eddele lser for langes belagt med nærmer e oplysninger, ganske
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uanset, at Kærløberen er regelm æssig i det østligste
Danmark, Hedehøgen senere på året og Lilie Fluesnapper så hyppig som trækgæst i nyere tid, at den
ikke er kommet med på listen. Efter redaktørernes
eget skøn vil derfor også sager om fugle, der ikke
er nævnt på listen, kunne blive forelagt sjældenh edsudvalget til v urdering, og også i sådanne tilfælde kan d er blive tale om afvisning af m eddelelser , der ikke skønnes tilstrækkeligt oplyst.
Listen vil med passende mellemrum blive revideret og bragt i overensstemmelse med udvalgets
erfaringer om, hvad der er sjældent og mindre
sjælden t. H vad ældre iagttagelser a ngår skal det
bemærkes, at udvalget kun vil tage sig af forekomster fra og med 1962; ældre iagttagelser end
disse vil redaktørerne alene tage stilling til.
Udvalgets foreløbige erfaring viser, at det er nødvendigt at tage iagttagernes erfaring og kyndighed
i betragtning, hvor for det kan b live påkrævet a t
søge dette oplyst. Ofte fremgår det særdeles tydeligt af redegørelserne; men på den a nden side skal
det fremhæves, at det er ganske øjensynligt, at den
ikke-trænede m eget vel kan levere fuldt tilstrækkelige oplysninger om en iagttagelse, når ha n blot
har gjor t sig den ulejlighed at være omhyggelig
med iagttagelsen og notaterne. Det bør også noteres at n avn og ry i udvalgets øjne ikke kan betragtes som tilstrækkelig borgen for, at en iagttagelse er værdig til offentliggørelse.
S pørgsmålet om, hvor detailleret man skal beskrive en fugl, lader sig ikke besvare entydigt. En
god regel m å være, at man beskriver så indgående,
som det er muligt under de g ivne iagttagelsesbetingelser, naturligvis under behørig hensyntagen
til væsentligt og m indre væsen tligt. Da man imidler tid ved sj ældenheder ikke a ltid kan vide, hvad
der er væsentligt, er netop detaillerne ofte værdifuld e, ikke blot for identifikationen, men også for
vurderingen a f iagttagelsens au tene i let. Tidsskrifterne vil lægge vægt på at offentliggøre ikke blot
redegørelser for de helt store sjældenheder, m en
også gode r edegørelser for de mindre sjældenheder ,
hvad der efterhå nden vil kunne tjene til eksempe l
og vejled ning for iagttagerne. Det er klart, at kravene til d etailrigdom vil afhænge af sjældenhedsgraden og identificeringens sværhed sgrad.
I dette hefte af tidsskriftet find es flere artikler
om sjældne fugle, hvor beskrivelsen a f selve iagttagelsen er medtaget i ubeskå ret omfang. D isse kan
tjene til vejledning for fremtidige beskrivelser, og
man vil se, at det omfang, den nødvendige og tilstrækkelige beskrivelse skal have, varierer mege t
fra art til art.
I fremtid en vil a lle meddelelser om sj æld ne fug le,
som ha r været forelagt sj ældenhedsudvalget og er
blevet godkendt til publicering, i tidsskriftet være
mær ket med e n stjerne (*).

Sjældenhedsudualget.
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Islom
Hvidnæbbet Islom
Nordisk Lappedykker
Mallemuk
Lille Skråpe
Alm. Skråpe
Storskrå pe
Sodfarvet Skråpe
Lille Stormsvale
Stor Stormsvale
Topskarv
Purpurhejre
Sølvhejre
Silke hejre
Kohejre
Tophejre
Nathejre
Dværghejre
Sort Stork
Sort Ibis
Skestork
Flamingo
Btåvinget And
Knarand
R ødhovedet And
Hvidøjet And
Stellersand
K ongeederfugl
Rus tand
Dværggås
Snegås
Rødhalset Gås
Kongeørn
Stor Skrigeørn
Lille Skrigeørn
Ørnevåge
Steppevåge
Sort Glente
Steppehøg
Slangeørn
Munkegrib
Gåsegrib
Ådselgrib
J agtfalk
Aftenfalk
Lille Tårnfalk
Amerikansk T årnfalk
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Tjur
Vagtel
Jomfrutrane
D værgrørvagtel
Lille Rørvagtel
Engsnarre
Lille Sultanshøne
Stortrappe
Dværgtrappe
Kravetra ppe
Triel
Ørkenløber
Halsbåndbraksvale
Sortvinget Braksvale
Steppevibe
Pomeransfugl
Tredækker
Bartramsklire
Sneppeklire
Gulbenet Klire
Terekklire
Stribet R yle
Prærieløber
Stylteløber
Thorshane
Storkjove
Mellemkjove
Lille Kjove
Ismåge
Stor Sorthovedet Måge
H vidvinget Måge
Sorthovedet Måge
Sabinemåge
Rose nmåge
Hvidvinget Terne
Dougallsterne
Søkonge
Kortnæbbet Lomvie
Lunde
Steppehøne
Turteldue
Østlig Turteldue
Skadegøg
Gulnæbbet Gøg
Dværghornugle
Stor Hornugle
Sneugle

Høgeugle
Spurveugle
Perleugle
Alpesejler
Biæder
Ellekrage
H ærfugl
Mellemflagspætte
Lille Flagspætte
Tretået Spætte
Rødrygget Svale
Korctået Træløber
Skægmejse
Sortstrubet Drossel
Brundrossel
Gulddrossel
Grønlandsk Stenpikker
Sortstrubet Bynkefugl
Sydlig Nattergal
Sydlig Blåhats
Flodsanger
Stribet Græshoppesanger
Stor Græshoppesanger
Vandsanger
Sibirisk Gærdesanger
Lundsanger
Hvidbrynet Løvsanger
Rødtoppet Fuglekonge
Brun Fluesnapper
Hvidhalset Fluesnapper
Alpejernspurv
Sortrygget Vipstjert
Gulhovedet Vipstjert
Rosenbrystet Tornskade
Rødhovedet Tornskade
Rosenstær
Sibirisk Hvidsisken
Gul irisk
Karmindompap
Krognæb
Stor Korsnæb
Hvidvinget Korsnæb
Desuden a lle arter og racer, der
ikke er optaget i SALOMONSEN:
Oversigt over Danmarks fugle

(1963).
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