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ANMELDELSER
ROBERT PORTER ALLEN: Birds of the Caribbean. (256 pp., 98 farvefotografier.) - Thames & Hudson, London 1962. Pris: 63 sh.
En meget smuk bog om fugle i det caraibiske område, som begrænses af de Store Antiller, Mellemamerika og Sydamerikas nordkyst; i
øst går det til de tidligere dansk-vestindiske øer. Forf. har et indgående
kendskab til sit emne fra omfattende opgaver inden for rammerne af
National Audubon Society, fra hvis ledelse han trak sig tilbage 1960.
De fleste af billederne er pragtfulde naturoptagelser af fugle på
reder, foderpladser og hvilesteder. Der er fotografier af Riksetrane,
Snegleglente, Fedtfugl, Kubadue og adskillige hejrer, kolibrier, kotingaer, tyranner, tangarer o.s.v. Et billede af 2 Silkekostære i truepositur
er meget smukt. Man ser endvidere gamle kendinge som Fiskeørn og
Slørugle, der også hører til den caraibiske fuglefauna. Hist og her, hvor
det drejer sig om specielt sydamerikanske arter, har optagelserne været
gjort i kunstige omgivelser, men der er intet gjort for at skjule dette
forhold, og som illustrationer virker de udmærket.
Til teksten er anvendt papir i talrige iøjnefaldende farver; det ser
originalt ud, men er ikke smukt. For hver enkelt fugl findes tekster på
2 forskellige steder, som dog er lette at finde frem til ved en vel gennemført nummerering. Den ene af deling er helt igennem populære omtaler; den anden giver korte og klare oplysninger med beskrivelse og
udbredelse samt talrige betegnelser på engelsk og spansk i de forskellige
egne. Endvidere findes en række noter om de bidragydende fotografer,
en god bibliografi og et register over de forskellige fugles hovednavne
på engelsk.
LøPP
DAVID ARMITAGE BANNERMAN: The birds of the British Isles. Illustrated by GEORGE E. LODGE Vol. 10 (320 pp., 23 farvetavler.) Oliver
& Boyd, Edinburgh & London 1961. - Pris: 63 sh.
Det foreliggende bind falder godt i tråd med sine forgængere (sml.
D.O.F.T., 55, 1961, p. 104). Det omfatter klirer, brokfugle, klyder og
Strandskade; ørkenløberne og Trielen udskydes til bd. 11. Ved adskillige arter findes i dette bind tekster af andre forfattere, som i særlig
grad har beskæftiget sig med de pågældende fugle. Værdifulde amerikanske bidrag findes også ved former, der kun kendes som strejfgæster
ved de Britiske Øer.
LøPP
G. A. C. HERKLOTS: The Birds of Trinidad and Tobago. (287 pp., 2
sorttavler og 8 farvetavler, alle dobbelte, 14 tekstfigurer.) - Collins,
London 1961. - Pris: 42 sh.
Selv om der er 6-700 km mellem de tidligere dansk-vestindiske øer
og det her behandlede område, kan denne bog bruges naturligt i forbindelse med BONDS bog om vestindiske fugle (D.O.F.T., 55, 1961, p.
169). Faunaen på Tobago og Trinidad er udpræget sydamerikansk med
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Fedtfugl, papegøjer, kolibrier og mange tyranner. Efter en indledning
med landskabsbeskrivelse og litteraturomtale findes et glossarium over
de sædvanlige tekniske udtryk. Herefter behandles fuglefaunaen art for
art. Ved hver fugl omtales udseende, yngleforhold, opholdssted, udbredelse og feltkendetegn, og der er mange billeder, på farvetavlerne
hovedsagelig af forpartier af fugle. Bogen må modtages med glæde, da
den ornithologiske litteratur ikke er vel forsynet med let tilgængelige
lokalfaunistiske fremstillinger fra disse egne.
LØPP
H. A. GERRITS: Pheasants. Including their care in the aviary.
Illustrated by H. J. SLIJPER. (144 pp., 6 farvetavler, 48 figg., dels tegninger, dels fotografier, som er samlet på 8 sorttavler.) - Blanford
Press, London 1961. Pris: 25 sh.
Teksten er helt og holdent helliget de asiatiske hønsefugle, incl.
påfuglene, som populært sammenfattes under betegnelsen fasaner. Af
kamhønsene (Gallas), som uomtvisteligt hører til denne gruppe, vises
kun et billede af en Sonneratshane; men der findes ingen specialomtaler
af disse former. Af ikke-asiatiske arter nævnes Kongopåfuglen i forbigående. Bogens hjemsted er Wassenaar zoologiske have, og den udkom
i Holland 1959 under titlen: »Handboek voor de Fazantenweker«. Den
er skrevet for fasan opdrættere og zoologiske havers personale; men
enhver med interesse for denne spraglede fuglegruppe kan have nytte
og glæde af den. Der er gode omtaler af udseende, adfærd, yngleforhold og behandling af alle de arter, som er nogenlunde kendt i Europa
og Amerika; hist og her findes også historiske noter. Såvel farvetavler
som sorttavler er smukt udført og godt reproduceret.
LøPP
CLAES CHR. OLROG: Las aves argentinas, una guia de campo. (345
pp., talrige farvelagte og sorte figurer.) - Instituto Miguel Lillo, Tucuman 1959. Pris = 2 dollars (U.S.A.).
Denne kortfattede og udmærkede oversigt over Argentinas fugle,
hvis forf. er svensk født, betyder en stor hjælp for ornithologiske studier vedrørende Sydamerika, som er meget rigt på fuglearter, men fattigt på oversigtslitteratur om dem. Foruden områderne på fastlandet
og Ildlandet inddrages Falklandøerne og Grahamsland samt Sydgeorgien og Sydorkneyøerne m.v. i planen.
I indledningen gives først nogle grundlæggende oplysninger, hvorefter forf. på plantegeografisk grundlag gør rede for de forskellige landskabstyper; endelig findes nogle bemærkninger om træk. Herefter omtales fuglene i systematisk rækkefølge, begyndende med nanduer, tinamuer og pingviner og sluttende med tangarer og finker. Ved hver form
findes en kort beskrivelse og omtale af tilholdssted; endvidere vises udbredelserne på kortskitser. Farvelagte, skematisk udførte tegninger af
de ca. 900 former er samlet på 48 sider. Bag i bogen findes en systematisk navneliste, et spansk-engelsk glossarium og en kort bibliografi.
LØPP

