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Bemærkninger om den Rødhovedede And (Netta rufina (Pall.))
ved København.
Til meddelelsen om iagttagelsen af en han af Rødhovedet And
(Netta rufina) ved København, i D.O.F.T., 53, 1959, p. 247 skal jeg

bemærke, at den pågældende fugl var en fangenskabsfugl, som holdtes
i søen, der henhører under militæret.
HARRY MADSEN

ANMELDELSER
R. MEINERTZHAGEN: Pirates and Predators. The piratical and
predatory habits of birds. (230 pp., 18 farvetavler, 22 sorttavler, hvoraf
2 dobbelte, 2 tekstfigurer). - OLIVER & BoYD, Edinburgh & London
1959. Pris: 70 sh.
Teksten er delt i 4 hovedafsnit. I det første, hvis overskrift kan
oversættes som »Mennesket, rovfugle og skadedyr« omtales talrige
mere almindelige træk hos de fugle; som lever af dyrisk føde. Forf.
giver bl.a. en interessant liste oveer rangforordningen ved ådsler;
Lammegribben ligger her forbavsende langt nede i rækken, bag Ravnen, som forjages af Kongeørnen, der igen må vige for den Gule Grib.
I de følgende 2 afsnit skelnes mellem »amateur predators« (lommer,
årefodede, storkefugle, mågefugle, visse spurvefugle etc.) og professional predators« (rovfugle og ugler). En lang række arter omtales.
Forf. gør rede for jagtmetoder, fødevalg og adfærd iøvrigt og meddeler
talrige iagttagelser, dels personlige, som er udbytte fra et langt livs
studier, dels beretninger fra andre. I det sidste kapitel behandles
gensidige eller ensidige fordele, fuglene drager af andre dyr, mennesket inclusive, lige fra mejser og mælkeflasker til krokodilvogterens
og sporevibens forhold til krokodiller. Det er en meget smuk bog
med talrige pragtfulde og vel reproducerede billeder.
LøPP.

W. KENNETH RrcHMOND: British Birds of Prey. (172 pp., 1 enkelt og 11 dobbelte sorttavler). - LuTTERWORTH Press, London 1959.
Pris 21 sh.
Den foreliggende, velskrevne bog om britiske rovfugle bærer i
nogen grad præg af forf.s interesse for falkonervæsen. Alligevel er
det fuglene selv, deres liv og kamp for tilværelesn, også i relation
til mennesket, som teksten i alt væsentligt handler om.
Efter et par almene kapitler omtales de enkelte arter (Kongeørn,
Vandrefalk etc.) hver for sig, og rækken slutter med Fiskeørnen, der
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i den sidste halve snes år har forsøgt at yngle i Skotland, men hidtil
uden positivt resultat. Flere år er een et par fugle blevet skudt. Et år
blev de forstyrret på grund af popularitet, som visse »busybodies«
havde skaffet dem; et år forsvandt de efter en lydoptagelse, og et
år blev reden plyndret trods vagt på stedet. De mere eller mindre
tilfældigt forekommende rovfuglearter nævnes i et appendix. Blandt
de talrige smukke fotografier på tavlerne har ARTHUR CHRISTIANSEN
leveret et billede af Rørhøg med unger.
LøPP.

WoLFGANG GEWALT: Die Grosstrappe (Otis tarda L.). Die Neue
Brehm-Bticherei 223. (124 pp., 77 fig.). - A. ZIEMSEN, Wittenberg
Lutherstadt 1959. Pris 6,50 mark.
Et omhyggeligt arbejde om Stortrappen, dens udseende og levevis.
De enkelte kapitler giver oplysning om udbredelse, opholdssteder,
kendetegn, fældning, stemme, føde, yngleforhold, træk, fjender m.v.
Forf. har studeret sine fugle i mange år, såvel i naturen som i fangenskab. Den dag i dag yngler en ret anselig stortrappebestand på tysk
grund; men den er i aftagende og i de senere år har den været totalfredet. Da fuglen holder til i agerlandet, turde der være håb om at
bevare den, men ikke uden beskyttelse, også mod naturvenner, der
traver rundt i terrænet og foruroliger trapperne mere end den bofaste
befolknings færden.
LøPP.

EBERHARD Cumo: Verhaltenstudien am Trauerschnapper. Beitrage
zur Ethologie und Okologie von .lliuscicapa h. hypoleuca Pallas. (118
pp. 45 fig.). Beiheft 3 zur Zeitschrift fiir Tierpsychologie. - PAUL
PAREY, Berlin & Hamburg 1959. Pris: DM 25,00.
En meget indgående undersøgelse, som er udført på en farveringmærket bestand af Broget Fluesnapper på ialt 258 gamle fugle
og 710 unger. Efter et par indledende afsnit og en beskrivelse af
arbejdsmetoderne går man over til afhandlingens egentlige emne:
fuglenes adfærd på ynglepladsen fra de ankommer om foråret til
ungerne går af reden. I forskellige af snit omtales hannernes reaktioner
over for redehulen, rivaler, fjender o.s.v. Herefter behandles pardannelse, redebygning, æglægning, rugning og ungernes pasning. Nogle
kontrolforsøg er udført på fangne fugle.
Teksten er smukt og overskueligt sat op, illustrationsmaterialet
fortrinligt. Der er gode og anskuelige billeder, navnlig tegninger, af
fugle i karakteristiske stillinger; der er også nogle fotografier og talrige diagrammer og skemaer. Litteraturlisten er meget omfattende,
men presset sammen så et hurtigt overblik er vanskeligt. Der er gjort
flittigt brug af skandinaviske arbejder, bland hvilke særlig skal nævnes
LARS v. HAARTMANS fra Sydfinland.
LøPP.
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CURT AF ENEHJELM: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. (80 pp.,
ill.). - J. FR. CLAUSEN, København 1959. Pris: Kr. 6, 75.
En god behandling af de 3 nævnte pragtfinker, hvoraf Mågefinken
kun kendes som tamfugl; den er her så gammel, at man knapt er
klar over dens stamform. Risfuglens hvide fangenskabsfase er også
gammel i gårde; men Zebrafinkens æra som egentlig tamfugl hører
1900-tallet til. Den kendes nu i adskillige farvefaser, som er genstand
for systematisk avl. Foruden praktiske anvisninger indeholder bogen
interessante oplysninger om arvelighedsmæssige forsøg.
LøPP.

JOHN HOLLAND: Bird Spotting. (286 pp., ill.). - BLANFORD PRESS,
London 1959. Pris: 15 sh.
En smuk og bekvem lille bog i lommeformat. Den er delt i 6
afsnit, kaldet Book 1-6, som kan købes særskilt for 2 sh 6 d pr. stk.,
hvilket dog forekommer ret ligegyldigt; der er fortløbende paginering.
Det bærende i bogen er utvivlsomt de smukke billeder, der er
udført af REIN STUURMAN; det er dels farvebilleder, dels stregtegninger. Fuglenes stillinger er gode, farverne som regel også, dog ikke
altid. Teksten giver korte beskrivelser af de enkelte formers udseende
og yngleforhold samt oplysninger om deres forekomst og navne på
en række andre sprog, bl. a. svensk, hvor dog manglende kendskab
til brugen af å virker uheldigt.
Bogen kan anbefales bogsamlere; men den får næppe større praktisk betydning uden for hjemlandet.
LøPP.

ARIANE MARTIN & ANNE MusY: La vie des colibris. Les Trochilides. (246 pp., 70 tekstfig., 32 farvetavler). - DELACHAux & NrnsTLE,
Neuchatel 1959. - Pris: 24 Sv. Fr.
En meget detaljeret skildring af kolibriernes liv, omhandlende
alle forhold undtagen systematik og slægtskabsforhold. Kapitlerne
behandler opdagelseshistorie, udbredelse, struktur og morfologi, varmeregulation, bevægelse og flugt, næringsforhold, yngleforhold, og opførsel. Teksten, som er skrevet af MARTIN, gør nærmest indtryk af
at være en kompilation, men som sådan virker den fuldstændig og
er ført a jour. Man får virkelig ved læsningen et afrundet billede af
kolibriernes livsforhold, og så vidt man kan skønne er det pålideligt
i enkeltheder. Farvetavlerne, der skyldes Mme MusY, er meget farveglade, impressionistiske gengivelser af en række af arterne. Mange af
billederne viser en udpræget selvstændig opfattelse af begrebet fuglemaleri og er smukke i deres velafstemte farvesammensætninger. Det
er dog mere som moderne kunstværker de gør indtryk end som afbildninger af fugle, hvis proportioner ofte ligefrem virker fortegnede.
F. S.
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J. D. MACDONALD: Instructions to Young Ornithologists. Bird
Biology. (128 pp., 20 tekstfig., 9 fotogr. tavler). - MusEUM PRESS LTD.,
London 1959. Pris: 12 s. 6 d.
Denne bog er kommet i en serie med »Instruktioner til unge«,
hvilket inkluderer tennisspillere, amatørdansere, frimærkesamlere, og
- som denne bog viser - altså ornithologer. Bogen skildrer på en
levende og letlæst måde fuglenes almindelige livsytringer og deres
bygningsforhold. Der er kapitler om parringsspil, æg og reder og
yngelpleje, træk, udbredelse, tilpasninger til flugt m. m., fjerdragt,
fødeoptagelse, variation og evolution. De fotografiske tavler er fremragende, tegningerne i teksten meget instruktive. Det er fristende at
sammenligne denne bog med den herhjemme lige udkomne »Jeg ser
på fugle« (anmeldt i D.O.F.T. 53, 1959, p. 249), som også nærmest
henvender sig til unge ornithologer. MACDONALDS bog er dyberegående,
indeholder flere kendsgerninger, men forlanger mere af sine læsere,
mens den danske bog spænder over et videre felt, henvender sig til
et bredere publikum og er mere umiddelbart lettilgængelig. De to
bøger supplerer hinanden, og man skal starte med den danske bog.
F. S.

JEG ER JÆGER. Redigeret af G. AHLEFELDT-BILLE og TORBEN J.
MEYER (448 pp., mange tekstfig.). - POLITIKENS FORLAG, København
1959. Pris: 12,00 kr.
Denne lille håndbog for jægere, der i kortfattet form omhandler
alle former for jagt i Danmark, har også en vis interesse for ornithologer. Særlig skal gøres opmærksom på kapitlet om de for jægeren
vigtigste fugle og deres biologi, af Dr. KNUD PALUDAN, Vildtets ernæring, af prof. R. SP.ARcK, og Reservater, af overførster 0. FABRIcrus. Disse sagkyndigt skrevne artikler er nyttige også for ikke-jægere,
og dette gælder forøvrigt også mange af de oplysninger, som er indstrøede i de egentlige jagtartikler, f. eks. om vildtsygdomme, kamerajagt, skydevåben, ande- og gåsetræk. Blandt de mange medarbejdere
i denne fortræffelige oversigtsbog befinder sig praktisk alle de kendte
folk indenfor dansk jagt.
F. S.

JEAN DELACOUR: The Waterfowl of the vVorld. Vol. III. With
Plates in Colour by PETER ScoTT. (270 pp., 20 farvetavler, 46 kort).
- CouNTRY LIFE Ltd., London 1959. Pris: 6 :t 6 s.
Det afsluttende bind af denne store monografi over alverdens
andefugle er nu kommet. Det forrige bind anmeldtes i D.O.F.T. 51,
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1957, p. 215, det første bind i D.O.F.T. 48, 1954, p. 250. Det nye
bind indeholder foruden flere tropiske arter alle dykænderne, der nu
fordeles over flere grupper, som øjensynligt ikke er nærmere beslægtede indbyrdes. Man må stadig i dette bind beundre den all-round
viden, som forf. er i besiddelse af, men den tendens til forenkling,
som allerede blev kritiseret i anmeldelsen af første bind, synes i det
sidste bind at være tiltaget. Desuden er der adskillige fejl, og man har
indtrykket af, at arbejdet er jaget igennem, i hvert fald er foregået
hurtigere end forsvarligt. Således affærdiges den fornyligt af SNYDER
beskrevne Hudson Bay Ederfugl (Somateria mollissima sedentaria)
som synonym, skønt en undersøgelse af skind kunne have overbevist
forf. om, at det er en udmærket form. PETER ScoTTS farvetavler
er fremragende. Ikke blot gengives alle arterne i samtlige dragter,
men der er særlige tavler med ællinger af alle de i hvert bind beskrevne
andefugle. Skønt teksten altså i nogen grad kan indbyde til kritik,
skal det ikke forties, at det nu afsluttede værk er en smuk og afrundet
monografi over andefuglenes brogede gruppe, med skønne farvetavler,
og bogteknisk overlegent gennemført.
F. S.

CHECK-LIST OF Brnns OF THE WoRLD. A Continuation of the
vVork of James L. Peters. Edited by ERNST MA YR and JAMES C.
GREENWAY, JR. Vol. IX (506 pp.). - MusEUM OF CoMPARATIVE
ZooLoGY, Cambridge, Mass. 1960. Pris: 41,50 kr.
Da JAMES L. PETERS for nogle år siden døde gik hans storværk,
oversigten over alverdens fugle, i stå. Lige siden har der imidlertid
været arbejdet på at få værket videreført, og en redaktionskomite
under ledelse af prof. ERNST MA YR og dr. JAMES c. GREENWAY, JR.
har opfordret specialister i de forskellige fuglegrupper om at medarbej de. Dette er lykkedes i høj grad, og som det første resultat af
dette internationale samarbejde er nu værkets niende bind udkommet,
omhandlende bl. a. svaler, lærker, vipstjærter og pibere, larveædere,
bulbuler, tornskader, gærdesmutter, spottedrosler m.m. Tidligere er
7 bind udkommet, og det ottende (om tyrannerne) er under forberedelse. Værket giver for hver slægt, art og race henvisning til den
originale beskrivelse, det gældende navn samt den geografiske udbredelse. Hver detalje er minutiøst gennemarbejdet, og det er ikke
for meget sagt, at »Check-listen« er ganske uundværlig for enhver,
der interesserer sig for den eksotiske fugleverden. Der findes intet
tilsvarende værk siden SHARPES »Hand-list« fra 1909-10, der nu er
ganske forældet. Værket er trykt og delvis tilrettelagt her i landet
og kan fås indbundet i smukt shirtingsbind til den overordentlig
billige pris af 41,50 kr., hvis man på forhånd sender dette beløb pr.
postanvisning eller i check til »Ornithologisk Af deling, Zoologisk Museum, Kejser-gade 2, København K.«. Hvis bogen indkøbes gennem
boghandler eller i udlandet vil prisen være ca. 55 kr.
F. S.
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E. ToRP PEDERSEN: Ynglende Korsnæb i frost og snestorm.
Naturens Verden, december 1957, p. 23-27 & p. 30-32, fig. 1-7.
E. ToRP PEDERSEN: Korsnæbbene i Hardsyssels Plantager.
Naturvennen. Udsendt af NoRDVESTJYSK NATURHISTORISK FORENING
1956. (8 pp., upagineret).
Som dette tidsskrifts læsere vil vide fremkom for et par år siden
en undersøgelse over Lille Korsnæbs ynglebiologi af HJ. ØsTERGAARD
CHRISTENSEN (D.O.F.T. 51, 1957, p. 168-175). Der er imidlertid grund
til her at gøre opmærksom på de to ovennævnte artikler, der udkom
omtrent samtidig med ØsTERGAARD CHRISTENSENS artikel og omhandlede samme emne. I den første artikel fortæller TORP PEDERSEN
om ynglebiologien, baseret på egne iagttagelser og literaturen. Tilsammen er dette et meget stort materiale, og det er behandlet med
megen omhu og med megen originalitet. Interessant er således omtalen
af ungernes tilpasning til kulden. Den anden artikel drejer sig om
korsnæbbenes optræden i Vestjylland både i ældre tid og nutiden,
sagkyndigt og omhyggeligt on med mange nye iagttagelser.
F. S.

VÅRA FÅGLAR I NORDEN. Andra upplagan. Under redaktion av
KAI CuRRY-LINDAHL. Bind I. (557 pp., mange farvetavler og fotos).
- NATUR ocH KULTUR, Stockholm 1959. Pris: 602 d. kr. for alle 4
bind (indb.).
I anmeldelsen af førsteudgavens sidste bind her i tidsskriftet
(D.O.F.T. 41, 1947, p. 300-301) udtaltes det, at dette pragtværk
utvivlsomt var nutidens smukkeste fugleværk. Nu hvor en ny udgave
er under udgivelse kan man konstatere, at de mellemliggende år ikke
har ændret den i 194 7 afgivne vurdering. Endnu er intet steds fremkommet et værk, som i kunstnerisk og bogteknisk skønhed, i sagkyndig
behandling og i sproglig bemestring af emnet står på højde med hvad
det rige og fantastisk dygtige Sverige kan præstere. Som på alle andre
af åndslivets områder har vi danske også indenfor ornithologien rige
muligheder for at lufte vore mindreværdskomplekser overfor brødrefolket. Mens man i førsteudgaven begyndte med spurvefuglene, er
man i den nye udgave gået over til det mere alment anvendte princip
med at begynde med de mere primitive fugle, og det udkomne bind
omhandler lommer, lappedykkere, stormfugle, årefodede, storkefugle,
andefugle og rovfugle. Hver art er behandlet på den måde, at der
først gives en mere æstetisk betonet, populært skrevet skildring af
artens levevis, hvorpå der gives korte, sagkyndige oplysninger om
udseende, proportioner, stemme, udbredelse og forekomst i Sverige.
Disse sidste af snit er stærkt forøget i forhold til førsteudgaven, ligesom
naturligvis alle meddelelser er ført op til dato. Fra førsteudgaven
er overtaget det ødsle væld af pragtfulde fotografi.er samt de teknisk
5
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fremragende farvetavler af udstoppede museumsstykker, hvis værdi
dog rent ornithologisk kan omtvistes. Beklagelige er de i visse tilfælde
grove fejl i næb- og benfarve; særlig fæl er næb farven hos hunnen af
Hvinand og Gråand, hvorover der allerede ankedes i førsteudgavens
anmeldelse her i tidsskriftet, men altså uden resultat. Men nye farveclicheer er jo også dyre.
Værkets titel er noget misvisende, idet teksten drejer sig udelukkende om svenske fugle, mens de øvrige nordiske fugle vil blive spist
af med en kort fortegnelse i sidste bind. Vi ser således hos f. eks.
stormfuglene, at kun Mallemuken er behandlet, idet den optræder
årligt i svenske farvande, mens skråper, stormsvaler o.a., som er så
karakteristisk et element andre steder i Norden, f. eks. på Færøerne,
slet ikke er omtalt. Der er i svensk ornithologi en udtalt tendens
til at være sig selv nok, og emner uden for selve landets grænser tages
sjældent op. Til gengæld præsteres det ypperste i studiet af Sveriges
egne fugle, og det foreliggende værk er et standardeksempel herpå.
Omtalen af levevis, udbredelse, trækforhold m. m. omtales kun for
Sveriges vedkommende, mens forhold fra andre egne af jorden, hvor
interessante de end kan være, ikke behandles. Sker det en sjælden
gang mærker man usikkerhed, en mangel på orientering, og rene fejl
kan forekomme, der dog kun må opfattes som skønhedspletter. De i
selve Danmark forekommende arter er jo for størstedelen de samme
som i Sverige, og der kan ikke være tvivl om, at det for enhver
dansk ornitholog må være en fryd at eje dette skønne og forbilledlig
udarbejdede værk. Prisen er overordentlig lav for et sådant pragtværk; førsteudgaven var dyrere.
F. S.

K. H. Voous: Atlas van de Europese Vogels. (284 pp., 355 fotos,
419 kort). - ELSEVIER, Amsterdam 1960. Pris: 75,00 kr.
Dette nye hollandske pragtværk omhandler de i Europa forekommende fugles udbredelse, først og fremmest vist ved hjælp af kortblade. Prof. V oous har udarbejdet de mange udbredelseskort med
megen akkuratesse, og det er nu muligt hurtigt at få at vide, hvor i
verden alle de europæiske arter yngler. I reglen er jo udbredelsen i selve
Europa kun en lille del af yngleområdet, der ofte strækker sig over
hele den nordlige halvkugle eller langt ned i troperne. Hver art har
sit kort, der er overordentlig smukt trykt, værdig det berømte
ELSEVIER forlag. Til hver art er en kort tekst, der først og fremmest
omtaler udbredelsen, men også skildrer biotop, rede, føde og træk.
Som et tredie element er der et fotografi af næsten alle arterne, ialt
355, udvalgt fra hele Europa. Om disse fotografier er at sige, at de
praktisk talt alle er gode. Det er et eksklusivt og fornemt værk Voous
har skrevet, en førsteklasses tekst, udarbejdet af en yderst sagkyndig
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videnskabsmand, minutiøse kort og fremragende fotografier. Det er
næsten unødvendigt at tilføje, at papir og tryk er hævet over enhver
kritik. Som det virkeligt nye i værket må kortene fremhæves; de er
i deres detaljerede og pålidelige udformning af den allerstørste nytte.
Selv de nyeste fund er med på disse omhyggelige kort, omend der
naturligvis er en tidsmæssig grænse; f. eks. er de først i 1959 opdagede
kolonier af flamingoer på øerne ud for Mauritaniens kyst ikke med;
det samme gælder de mågearter o. a. søfugle, som fandtes der. Det
nye atlas over de europæiske fugle et et meget smukt og meget nyttigt
værk, som både forf. og forlag må lykønskes til.
F .S.

BrnD LIFE IN THE ROYAL PARKS 1957-58. Report
the Committee on Bird Sanctuaries in the Royal Parks of England and \Vales.
(27 pp., 2 tavler.)
HER lVIA.JESTY's STATIONERY 0FFICE, London
1959. Pris: 2 sh 6 cl.
Et smukt hefte, hvori en række kortere beretninger er samlet.
Efter bestyrelsens redegørelse følger iagttagelser fra en del steder,
hvis fuglefauna forskellige personer har påtaget sig at registrere. De
fleste ligger i London-området, et enkelt på Isle of \Vight. Til slut
findes skematiske opstillinger af ynglende og iøvrigt iagttagne fuglearter fra selve London og fra de »indre« og »ydre« terræner. Tavlerne
bringer smukt reproducerede billeder.
LØPP.

RUDOLF PmTCHOCKI: Der Turmfalke. Seine Biologie und Bedeutung
fur die biologische Schadlingsbekampfung. 2. erweiterte Aufl. (71 pp.,
27 tekstfig.) - Die neue Brehm-Bilcherei 116. A. ZIEMSEN, \Vittenberg Lutherstadt 1959. Pris: DM 3,75.
Første udgave af denne bog er tidligere anmeldt (D.0.F.T., 48,
1954, p. 247). Den nye udgave kan uden betænkning bedømmes lige
så gunstigt; teksten er forøget med 15 sider. illustrationerne med 6,
blandt hvilke skal nævnes fældningsforløb af sving- og styrefjer, vist
ved diagrammer og røntgenoptagelser. Den lidt udvidede bibliografi
medtager foruden tysksprogede afhandlinger nogle få russiske og en
enkelt amerikansk.
LØPP.

FRITZ STEINIGER: Die grossen Regenpfeifer (Gold-, Kiebitz- und Mornellregenpfeifer). (90 pp., 1 farvetavle, 51 tekstfig.) - Die neue BrehmBticherei 240. A. ZIEMSEN, Wittenberg Lutherstadt 1959. Pris: DM
4,50.
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Bogen omhandler de 3 hjejlearter og Pomeransfuglen, idet hovedvægten dog selvsagt er lagt på sidstnævnte og den Almindelige Hjejle.
Strandhjejlen og den Sibirisk-amerikanske Hjejle omtales kun i kortere afsnit
Efter en romantisk indledning med Olands alvargrim m. v., går
forf. over til en almen beskrivelse af arterne, såvel systematisk som
geografisk; han nævner en del yngelfund af Pomeransfuglen fra Mellemeuropa og Italien. Derefter gives en god og fyldig redegørelse for
Hjejlens biologi, navnlig i yngletiden, hvor forf. har drevet indgående
studier i 'I'yskland og Sverige. Den tyske hjejlebestands livsmuligheder sammenlignes med dem, der gælder for Stor Regnspove og Stor
Kobbersneppe, som begge kan trives i høj vegetation, hvad Hjejlen
ikke kan. I observationsområdet Bourtanger Moor har Hjejlen ynglet,
hvor man dyrkede boghvede på afbrændte moseflader, og hvor man
holdt får, der holdt vegetationen kort. Men efter en reform i 1948 gik
fåreholdet tilbage på grund af svigtende rentabilitet, og hvor boghvedekulturen hørte op, sprang agrene i lyng (hedelyng), som er for
stor for Hjejlen. Forf. påpeger, at en rask hedebrand under passende
kontrol er gavnlig for hjejlebestanden. - Det er fristende at drage
sammenligninger med forholdene i Danmark, hvor Hjejlens forsvinden
ofte nok er blevet beklaget i lyriske stemninger; men de har ikke
givet resultat, og intensiv fredning turde være ganske nytteløs i dette
tilfælde. Hjejlen er en subarktisk hedefugl, der ikke hører hjemme i
den danske Calluna-hede, med mindre hedelyngen med års mellemrum bliver udnyttet til lyngris eller tørv eller bliver brændt af.
Efter Hjejlens biologi behandles Pomeransfuglens i et læseværdigt
afsnit, hvor sammenligninger drages med andre arter. Derefter omtales de større brokfugles trækforhold og endelig den hollandske
»'Vilsterfang« (hjejlefangst). En godt 6 sider stor bibliografi afslutter
denne fortrinlige bog.
LØPP.

