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lig Blåhals (Luscinia svecica cyanecula). På Parndorfer Heide forekommer Markpiber (Anthus campestris). Neusiedlersee er den nordligste yngleplads for Tamarisksanger (Lusciniola melanopogon). Der
forekommer Drosselrørsangere (Acrocephalus arundinaceus) og
Græshoppesangere (Locustella naevia) samt Savisangere (Locustella luscinioides). Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) er
almindelig. Hvidhalset Fluesnapper (Ficedula albicollis) forekommer, men den er meget mere almindelig i nærheden af "Wien.
Som det fremgår af ovenstående, er området ved N eusiedlersee
for en dansk ornitolog noget af et eldorado. Interesserede vil blive
mødt med hjælpsomhed på den biologiske station i Neusiedel, hvor
der også er et lille naturhistorisk museum. Dr. AMULLER i Rust prøver
for tiden at få en aktion i gang for at forhindre, at søbredden med de
mange fugle bliver gjort til badestrand, og påkalder støtte blandt
fugleinteresserede i alle lande.
ANDERS HoLM JOENSEN.

ANMELDELSER
FRANK S. STUART: Rauschende Schwingen. Ein Wildentenroman.
(260 pp., 12 tavler).
DEUTSCHE BucH-GEMEINSCHAFT, Berlin &
Darmstadt 1955.
Forf. beretter om gode og onde hændelser, en ringmærket Spidsandrik tænkes at have været ude for på vej fra vinterkvarteret til
ynglepladsen og tilbage igen. Det er ikke småting, fuglen slipper levende
fra, omend med nogle skrammer engang imellem. Man hører om alt
fra skovbrand, giftigt fabriksafløb og spildeolie til Losser, jægere og
fyrtårn. Alt imens hygger 6 og ~ sig sammen det meste af tiden, når
de ellers kan få lov for rædsler og genvordigheder, og forf. er så fortrolig med kaniner i sine omgivelser, at han ikke viger tilbage for at
anbringe dem i Lappland. De talrige fotografier er ikke dokumentariske, skal heller næppe opfattes som sådanne. De danner en meget
broget blanding, lige fra et smukt nærbillede af en tilsyneladende udstoppet Ræv til udmærkede optagelser af landskaber og dyr. ARTHUR
CHRISTIANSEN har leveret en del af de sidste.
LøPP.
G. M. HENRY: A Guide to the Birds of Ceylon, illustrated by the
author. ( 40 + 432 pp., 15 dobbelttavler, hovedsagelig i farver, 124
tegninger som tekstfigg., kort). - OXFORD UNIVERSITY PRESS, London
1955. Pris: 42 sh.
En godt udarbejdet og vel ordnet bog om Ceylons fugle. Efter en
historisk indledning omtales Ceylons topografi, klima og vegetation;
herefter følger et glossarium, navnlig over zoologiske fagudtryk og
plantenavne. Siden kommer en systematisk fortegnelse over de omtalte
fuglearter og en liste over tavlernes figurer, der dækker et meget stort
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antal af de behandlede former. Hovedteksten fylder 423 sider. Forf.
starter med Ravnefuglene og slutter med Lille Lappedykker. Ved
hver art anføres foruden de engelske og videnskabelige betegnelser
Singhalesernes og Tamilernes gængse navne, der er imponerende talrige. Ved hver fugl gives en kort beskrivelse og ret udførlige oplysninger om udbredelse og biologi. Tavlerne er meget smukt udført og
godt reproduceret.
LøPP.
SETON GORDON: The Golden Eagle, King of Birds. (246 pp., 16
tavler). - COLLINS, London 1955. Pris: 16 sh.
Kun få kender Kongeørnen og dens livsvaner som forf., der har
studeret arten gennem et halvt århundrede. Han har før skrevet om
sine iagttagelser. Specielt skal nævnes »Days with the Golden Eagle«,
1927, men meget nyt er kommet til i de senere år. Bogens enkelte
afsnit omhandler bl. a.: Kongeørnen på de Britiske Øer, dens anvendelse i falkonervæsenet, dens rede, føde og jagtmetoder. Dens fjender
og menneskenes varierende syn på den i forskellige lande behandles.
Skotterne holder af deres Kongeørne og synes gennemgående at unde
dem et lam eller en kat engang imellem foruden harer, kaniner og
ryper; men i adskillige andre lande betragtes fuglen med ligegyldighed
eller fjendskab. Værst går det øjensynligt i Texas, hvor fåreavlerne
har organiseret ørnejagter fra flyvemaskiner. Disse professionelle
jægere må kunne deres kram til fuldkommenhed, for de har Kongeørne i tusindvis på samvittigheden. Bogen indeholder flere kapitler
med fortrinlige iagttagelser fra Skotland. I et appendix om Kongeørnens forhold i andre lande står bl. a. for Danmark, at arten søges
fredet; faktisk blev alle Ørne dog ved den danske jagtlov af 30. juni
1922 fredet en del af året, og pr. 28. april 1931 indførtes totalfredning.
Bag i bogen findes en bibliografi på 6 sider. Tavlerne viser pragtfulde
og godt reproducerede fotografier.
LøPP.
NrKo TINBERGEN: Fugle i Kikkerten. Med forord af dr. phil. HoLGER POULSEN. (100 pp., mange fotogr. og stregtegninger). - HrnscHSPRUNG, København 1955. Pris: 13,50 kr.
Den kendte hollandske dyrepsykolog, der nu er professor i Oxford,
har i sin lille bog »Bird-Life« givet en række skildringer af fuglenes
liv og adfærd, beregnet på at gøre fugleinteresserede bekendt med de
moderne undersøgelser over biologiske og ethologiske forhold. Bogen
beskriver i et let og klart sprog de vigtigste sider af fuglenes liv, såsom
kamp, sang, bejl en, redebygning, udklækning, fødeoptagelse, yngelpleje o. s. v. Forf. henvender sig direkte til læseren og prøver at drage
hans ornithologiske hobby i en sådan retning, at den vil give ham selv
en dybere forståelse af naturen, ligesom den vil kunne yde et bidrag
til videnskaben. Bogen kan læses af selv ganske usagkyndige og kan
anbefales alle fugleinteresserede på det bedste. Titlen på den danske
udgave er fikst valgt; oversættelsen (af GEORG SARAuw) er god og
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mundret, men der burde ikke overalt tales om »Hornugle« og »lille
Ugle», når der menes henholdsvis Skovhornugle og Kirkeugle. (Findes
D.O.F.s bibliothek).
F. S.
ALEXANDER GRossE: Die Vogelwelt N orderdithmarschens. Eine
vogelkundliche Landschaftskunde. - Mitteillungen der Faunistischen
Arbeitsgemeinschaft filr Schleswig-Holstein, Hamburg und Lubeck,
Neue Folge, 8, 1955, nr. 2, p. 37-84.
En kortfattet liste over Ditmarskens fugle, omfattende 243 arter,
nedskrevet efter mange års iagttagelser. Af betydning også for danske
ornithologer.
F. S.
G. ATKINSON-WILLES: National Wildfowl Counts 1954-55. (20 pp.,
mange tekstfig., 10 tabeller). F. BAILEY & SoN LTD., Dursley, Glos.,
1955. Pris: 2 sh. 6 d.
Resultaterne af andefugletællingerne i England, med nøjagtige
lister over de 8 almindeligste arters forekomst gennem året. Der er
en længere sammenligning med de danske tællinger, organiseret af
dr. phil. H. THAMDRUP, ·ligesom de tyske optællinger (ref. i D. 0. F.T.
49, 1955, p. 200) samt de hollandske og svejtsiske kort omtales. F. S.

