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Spurv, som er almindelig overalt i det sydlige Ticino, frembød denne
hyggelige tur intet af særlig ornithologisk interesse. Ekskursionen
afsluttedes ved middagstid i Bellinzona, hvortil man var rejst med tog
fra Locarno. Ledere af den her omtalte, vel gennemførte ekskursion
var H. E. RrnGENBACH, Basel samt Dr. L. HoFFMANN, der stammer
fra Basel, men nu er bosat i Sydfrankrig; sidstnævnte er medlem af
D. 0. F.
BERNT LøPPENTHIN

ANMELDELSER
F. W. BRÆSTRUP: Dyrenes udvikling. (95 pp., 2 tavler, 18 tekstfig.) - HANS REITZEL, København 1954. Pris: 14.75 kr., heftet.
Bogen giver talrige oplysninger om dyrenes udvikling og variation,
som forf. gør rede for ud fra sin omfattende teoretiske viden. Nogle
af de benyttede eksempler angår laboratorieforsøg med gnavere og
insekter; men langt de fleste er hentet fra naturen, og herunder findes
adskillige fugleforekomster, der har vakt opmærksomhed. Forf. kommer bl. a. ind på de stærkt varierende Danvinsfinker ( Geospizidae) fra
Galapagos. De er formentlig udspaltet så stærkt, fordi konkurrenter
manglede. Særlig nævnes »Spættefinken«, der bruger en kaktustorn til
at hale insekter frem med; havde øerne huset rigtige spætter, vilde
denne mærkelige fugleform næppe være udviklet. Grænsetilfælde mellem art og underart illustreres ved flere ornithologiske eksempler: De
to Klippespætmejser (Sitta neumayer og S. tephronota), der lever side
om side i det vestlige Persien, den Italienske Spurv (Passer italiae),
der må anses for en bastardform mellem Gråspurv og Spansk Spurv
(Passer domesiicus og P. hispaniolensis), og musvitten, hvoraf man
kender gulbugede og hvidbugede former, der kan holde sig adskilt i
samme forekomstområde.
Dispositionen er noget uklar, og overskrifterne ved de forskellige
kapitler er en broget blanding, der kan være lidt vanskelig at finde
rundt i uden en indholdsfortegnelse. En sådan mangler imidlertid;
men et sagregister findes. Gennemlæsning af bogen anbefales, og den
vil lønne sig på grund af de mange interessante forhold, teksten behandler.
LøPP.

P. G. KENNEDY, ROBERT F. RuTTLEDGE, C. F. ScROOPE, assisted
by G. R. HUMPHREYS: The Birds of Ireland. An account of the distribution, migrations and habits as observed in Ireland. ( 437 pp., 10
tavler). - OLIVER & BOYD, Edinburgh & London 1954. Pris: 42 sh.
Den foreliggende bog er en afløser af UssHER & WARRENs godt
50 år gamle arbejde, der har samme titel. I det forløbne halve århun-
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drede er meget nyt kommet til gennem flittige studier af adskillige
ornithologer, som takkes i forordet. Teksten behandler praktisk taget
udelukkende fuglenes forekomst i Irland; denne side af sagen omtales
indgående. Af pladshensyn er fuglenes biologi kun medtaget, hvor
specielle forhold i Irland gør det ønskeligt. Bag i bogen findes en liste
over irske fuglenavne, der er lidt forskellig fra den hos UssHER &
W ARREN, samt index. Tavlerne viser smukke fotografier af fugle og
landskaber. Et kort over Irland savnes; det vilde have været en gevinst
for bogen.
LøPP.

WOLFGANG MAKATSCH: Die Vogel der Erde. Eine systematische
Ubersicht aller auf der Erde vorkommenden Vogelordnungen mit
kurzen tiergeographischen und fortpflanzungsbiologischen Angaben.
(211 pp., 178 tekstfig., hvoraf 175 tegninger af ROBERT ScHOLZ, 1 kort).
- DuNCKER & HuMBLOT, Berlin 1954. Pris: 15 DM.
En smukt udstyret og velment bog med omtaler af alle overordnede fuglegrupper til og med underfamilier, opstillet efter MA YR &
AMADONs system (American Museum Novitates 1496, 2. april 1951).
Arbejdet er tilegnet Lunwrn ScHUSTER i anledning af dennes 70 års
fødselsdag. ScHUSTER nåede knapt at se bogen efter udgivelsen. Han
var lyslevende til stede på kongressen i Basel, men døde pludseligt
7. september 1954.
I sin indledning omtaler MAKATSCH den zoogeografiske inddeling og
antallet af fuglearter, forskellige områder huser. Derefter følger en
systematisk liste over alle ordener, familier og underfamilier, illustreret
ved tegninger af typiske former inden for de forskellige grupper; disse
er smukt udført, men mange forekommer ref. lovlig stærkt inspireret
af illustrationer i anore værker, f. eks. BREHMS Tierleben. Teksten er
affattet kort og opstillet på overskuelig måde. Man får at vide, hvor
mange arter hver enkelt gruppe omfatter, og de vigtigste træk ved
fuglenes udseende og biologi nævnes; æggenes udseende og antal omtales, ligeledes rugetidens længde og ungernes forhold over for reden.
Et oversigtsarbejde som denne bog har krævet gennemgang af en
lang række ornithologiske hovedværker. Men på den anden side er det
måske nu og da gået lidt hurtigt, og der er indløbet småfejl hist og
her. Blandt hønsefuglene lægger ikke blot Arborophila (Skovagerhøne)
hvide æg; dette er i hver fald også tilfældet hos Rollulus (Strudsvagtel)
og Calinas (Virginsk Vagtel). En bemærkning om, at mejsernes underfamilie (Parinae) i Nordamerika er repræsenteret ved slægten Penthetes,
kan føre til misforståelse. Amerikanernes Penthetes atricapillus (Chickadee) kalder vi her Parus atricapillus (Fyrremejse), som LINNE forøvrigt
i sin tid beskrev på grundlag af en kanadisk fugl.
Men trods disse
små indvendinger, kan bogen anbefales. Den afsluttes af et fyldigt
index og et kort over de zoogeografiske regioner og subregioner. LøPP.
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R. M. LocKLEY & RosEMARY RussELL: Bird-Ringing. The Art of
Bird Study by Individual Marking. (119 pp., 55 tekstfig., 8 fotogr.
tavler). - CROSBY LocKwoon & SoN, LTD., London 1953. Pris: 9 sh.
6 pence.
Denne lille håndbog beskæftiger sig udelukkende med ringmærkningen af fugle, dens historie, dens teknik og dens videnskabelige betydning. Derimod hører man ikke noget om de enkelte resultater af ringmærkningen i trækforskningen og i adfærdsstudier; hovedvægten. er
lagt på den praktiske side, med anvisninger på, hvorledes mærkningen
foregår, beskrivelser af en lang række fangstapparater og nettyper
o. s. v. Med den stærke og stadig stigende interesse for ringmærkning,
som findes her i landet, er det en bog der i høj grad er brug for. Den
er skrevet af erfarne ornithologer og ringmærkere, den er pålidelig
alle detailler, praktisk disponeret og let at føre med sig.
F. S.
Ornithologische
BERINGEN N1cHTFLUGGER VoGEL. (14 pp.).
Merkblatter Nr. 2. HANS LIMBERG, Aachen 1952. Pris: 0.90 DM,
For mange år siden indledtes serien »Ornithologische Merkblatter«
med R. DRosTs afhandling »Kennzeichen fiir Alter und Geschlecht bei
Sperlingsvogeln (ref. i D. 0. F. T. 45, 1951, p. 239), der var en udmærket vejledning for ringmærkere. Nu er seriens andet hefte udkommet, som omhandler ringmærkning af redeunger samt fældende »Vingeløse« fugle. Først gives nogle almindelige retningslinier, dernæst opføres hver art eller hver gruppe af de europæiske fugle i systematisk
orden, og der omtales i hvilke tidsrum efter klækningen ungerne egner
sig for mærkning, ligesom der skildres forskellige faldgruber, som
man under mærkningsarbejdet skal vogte sig for. En nyttig oversigt.
F. S.
HENNING ANTHON & JAN BoitTius: Nordiske Fugle. Andefugle
m. m. (179 pp., mange farvetavler og vignetter). - GYLDENDAL, København 1954. Pris: 41.50 kr.; indb. 61.00 kr.
Forrige bind af dette værk anmeldtes i D.O.F.T. 48, 1954, p. 56,
og om det foreliggende tredje (og næstsidste) bind af værket kan det
samme siges som i de tidligere anmeldelser. Bindet omhandler lappedykkere, lommer, stormfugle, årefodede, storkefugle, andefugle og
tranefugle. Skønt ANTHONS mærkværdigt grumsede teknik stærkt indbyder til kritik, må man beundre hans sikre form- og struktursans,
som lader alle enkeltheder komme til deres ret og fremhæver det for
hver art karakteristiske. Reproduktion, såvel som tryk og papir er
fortrinlig. En smuk bog, med store pretentioner.
F. S.
GERALD M. DuRRELL: Diverse dyr på dæksplads. (147 pp., fotogr.
tavler). - GYLDENDAL, København 1954. Pris: 18.50 kr.
Forf. er professionel indsamler af dyr til zoologiske haver og fortæller friskt og humoristisk om sine oplevelser under en fangstrejse
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til Sydamerika. V ægten er lagt på de pudsige, spændende eller ubehagelige tildragelser, og meget om dyrene selv får man egentlig ikke
at vide. Af fugle omtales blot »tømmerfugle«, som skal være flagspætter,
der i parentes bemærket ikke forekommer i Sydamerika, samt en
»curassow«, som oversætteren øjensynligt ikke har vidst hedder Hokkohøne på dansk. Det er vist tilstrækkeligt til at vise bogens standard.
Let og uskadelig, men ikke nærende kost.
F. S.

STEN BERG:VIAN & KAI CuRRY-LINDAHL: Natur i Sodermanland.
Med forord av landshovding Bo HAMMARSKJOLD. (489 pp., mange
tekstfig., tegninger og kort). - SVENSK NATUR, Stockholm 1952. Pris:
48 sv. kr.; indb. 58 sv. kr.
NILS-GERHARD KARVIK & KAI CURRY-LINDAHL: Natur i Dalsland. Med forord av landshovding ARVID RICHERT. (287 pp., mange
tekstfig.). - SVENSK NATUR, Stockholm 1953. Pris: 42 sv. kr.; indb.
52 sv. kr.
OLOF ELoFsoN & KAI CuRRY-LINDAHL: Natur i Ångermanland
och Medelpad. Med forord av landshovding RAGNAR STATTIN. (392 pp.,
mange tekstfig., tegninger og kort). SVENSK NATUR, Stockholm 1953.
Pris: 46 sv. kr.; indb. 56 sv. kr.
NILS H. MAGNussoN & KAI CuRRY-LINDAHL: Natur i Varmland.
Med forord av landshovding AXEL YVESTLING. (377 pp., mange tekstfig.,
2 farvetavler).
SVENSK NATUR, Stockholm 1954. Pris: 46 sv. kr.;
indb. 56 sv. kr.
Efter at dette storværk sidste gang omtaltes her i tidsskriftet
(D.O.F.T. 47, 1953, p. 68) har endnu 4 bind set lyset, hvorved ialt
16 bind er udkommet. De senere bind holder samme standard som de
tidligere; sagkyndige penne beskriver det afvekslende svenske landskabs geologi, planter og dyr og særligt markante naturfænomener.
Der er overalt den samme overdådighed af fremragende fotografier
af smukke landskaber, blomster og fugle, indstrøet i teksten med ødsel
hånd. Således fremholdes for os et skønt og afrundet billede af den
skiftende svenske natur, . en berigelse for naturelskeren, et værdigt
dokument for eftertiden. Gid forlaget og redaktionen må have mod
og kræfter til at fuldføre de endnu resterende bind, i hvilke først og
fremmest det storladne Lappland og Vasterbotten venter på deres
beskrivelse.
F. S.

PETER ScoTT & HUGH BOYD: The Sixth Annual Report of the Wildfowl Trust, 1952-53. (162 pp., mange tekstfig., tegninger og farvetavler).
CouNTRY LIFE, LIMITED, London 1954.
Den af PETER ScoTT startede og ledede »Wildfowl Trust«, som
bl. a. administrerer et stort gåsereservat ved Slimbridge i Gloucestershire med tilhørende samling af levende andefugle, udgiver hvert år
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et meget smukt skrift, hvori årets virksomhed omtales. Det foreliggende, som er det sjette i rækken, beskriver gåsebestanden i reservatet, genfangster af ringmærkede gæs og ænder, en række videnskabelige afhandlinger om forskellige andefugles biologi og ethologi, pragtfulde fotografier af forskellige eksotiske andefugle og endelig en gennemgang af de engelske andefugle med mange farvetavler. Det er en
meget smuk publikation, med mange nyttige oplysninger om andefuglenes livsforhold. Blandt de ringmærkede ænder findes mange genfangster i Skandinavien, og blandt gæssene er der i Danmark grund
til at fremhæve to, en Kortnæbet Gås (Anser fabalis brachyrhynchus),
ringmærket i det indre Island, genfanget (skudt) i oktober ud for
Mariager Fjord, og en Kortnæbet Gås mærket som vintergæst i England, skudt på forårstræk i maj i Sermilikfjord, Angmagssalik distrikt,
Østgrønland.
F. S.

