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inkluderet. De grønlandske angivelser er nøjagtige og korrekte, baseret
på de nyeste kilder, i modsætning til behandlingen i 4. udgave, der
på dette punkt var meget ufuldstændig og ofte ganske misvisende.
Udbredelsesforholdene er i den nye udgave meget fyldigt fremstillet,
omend ofte noget uoverskuelige. Det har dog ikke været muligt helt
at undgå fejl i angivelserne af udbredelsen uden for Amerika, idet
man ofte har nøjedes med at afskrive visse gængse håndbøger uden at
gå til kilderne. Som eksempel kan nævnes, at Hvidvinget Måge (Larus
glaucoides) angives som ynglende på Vestman Øerne og Jan Mayen,
hvilket er fejlagtigt. Men dette er dog småting, som ikke nedsætter
værdien af denne ganske uundværlige håndbog.
F. S.
RuDoLF BERNDT & WILHELM MErsE: Naturgeschichte der Vogel.
Erste Lieferung. (64 pp., 60 tekstfig., 1 fotogr. tavle, 1 farvetavle). FRANCKH'scHE VERLAGSHANDLUNG, Stuttgart 1958. Pris: 6,50 DM.
Dette er første hefte af en ny håndbog over fuglenes naturhistorie,
der påtænktes udgivet med i alt 20 månedlige hefter, der vil fordele
sig over to bind, en almindelig del og en speciel del. Værket, der skrives
af en lang række sagkyndige og redigeres af R. BERNDT og W. MmsE,
vil give en oversigt over ornithologiens nuværende stade, og at dømme
efter det første hefte er det af høj standard. Heftet indeholder en indledning om ornithologiens historie (med rigelig fremhævelse af den
tyske indsats) samt kapitlerne om fjerklædning, skelet og muskler.
Teksten er meget kortfattet, men et stort antal stregtegninger støtter
den på udmærket måde. Sammenligner man med den sidste tyske
håndbog af E. STRESEMANN (anmeldt i D.O.F.T. 28, 1934, p. 142), der
var et videnskabeligt værk, skrevet med megen originalitet, fremtræder BERNDTS og MEisEs bog som en langt mere populær fremstilling, bestemt for et videre publikum, uden at der dog derfor er slækket
på nøjagtigheden. Som nævnt er illustrationsmaterialet ganske udmærket og instruktivt, papiret er af virkelig god kvalitet, men satsbilledet er gnidret og uskønt, ikke mindst på grund af den udstrakte
brug af spatiering, der er noget specielt for tysk typografi. Som et
offer på populariseringens alter er anvendelsen af systematiske (latinske) navne indskrænket til et minimum, hvilket kan være en ulempe
for ikke-tyskere. En nærmere vurdering af værket vil finde sted, når
første bind er afsluttet.
F. S.
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