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SvENSKA DJUR. Fåglarna. Under Redaktion av Docent GUNNAR SvXRDSON och Folskollarare SIGFRID DuRANGO. Forord av FRANS G. BENGTSSON.
Hefte 1 (64 pp., mange tekstfig., 1 farvetavle). - P. A. NoRSTEDT & SONERJ
Stockholm 1951. Pris: 6.75 sv. kr. pr. hefte.
Atter ser et nyt ornithologisk storværk lyset i Sverige, redigeret af
to af Sveriges kendteste ornithologer med en lang række sagkyndige medarbejdere. Det udkommer i hefter (ialt 10) og skildrer Sveriges fugle, dels
i en række oversigtsartikler, dels i artsbeskrivelser. Det første hefte indeholder en gennemgang af fuglesangens biologi af SIGFRID DuRANGO, og
fuglenes flugt af AXEL LJUNGDAHL, begge skildringer af høj klasse, meget
sagkyndigt og samtidig populære og fængslende. Illustrationerne er så
ødsle og overdådige som det efterhånden næsten er blevet tradition i Sverige. Oversigtsartiklerne er i hvert fald noget nyt og efterhånden påkrævet i den nordiske literatur, og kan i høj grad anbefales også danske
læsere. En nærmere vurdering af værket må vente, til det er afsluttet om
et års tid; vi skal da vende tilbage dertil. Prisen er ualmindelig billig.
F. S.

J. L. PETERS: Check-list of Birds of the World, Vol. VII. (318 pp.).
HARWARD UNIVERSITY PRESs, Cambridge, Mass. 1951. Pris: 6 dollars.
Sidste bind af denne fremragende håndbog over alle jordens fugle
anmeldtes D. 0. F. T.
1949, p. 188. Værket skrider ret hurtigt frem.
Det foreliggende bind omhandler Brednæb (Eurylaemidae) og 4 sydamerikanske spurvefuglefamilier.
F. S.
ERIK WrKEN: Latin får botanister och zoologer. (497 pp.). GLEERUPS, lYialmo 1951. Pris: 24 sv. kr.
Latin spiller jo en stor rolle indenfor naturhistorien, og en håndbog·
i brugen og forståelsen af de latinske betegnelser og diagnoser har der
længe været brug for. Det nu udkomne værk, der også inkluderer græsk,
afhjælper denne mangel, men går langt videre, og er i virkeligheden en
latinsk lærebog blot med plante- og dyrenavne i stedet for almindelige
ord. Det er et ualmindelig grundigt arbejde, overordentlig nyttig for enhver, som vil vide hvorledes systematiske eller anatomiske navne skal
forstås eller hvorledes ·de er opbyggede, hvad meningen er med de forskellige endelser, o. s. v.
F. S.
HJ. ::YiuNTHE-KAAS LUND: Et bidrag til kjennskapen om hønsehaukens (Accipiter gentilis) næring i Norge. - Skogdirektørens Årsmelding 1943-47 (27 pp., 7 tekstfig.). Oslo 1950.
Undersøgelser af maveindhold, næringsrester fra redepladser og plukkesteder af Duehøg i Norge viser 29 arter af byttedyr, deriblandt 9 pattedyr,
de fleste gnavere, vigtigst hare og egern. At pattedyr spiller en så stor
rolle i forhold til føden i sydligere lande tilskrives fraværet af de bort-
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trækkende fugle om vinteren. I visse tilfælde har Duehøgen endog ladet
sig nøje med spidsmus. Blandt fuglene er skovhøns af forskellig art, Solsorter samt Skovsnepper de vigtigste byttedyr. Føden er således af væsentlig anden sammensætning i Norge end herhjemme. Forf. fremholder,
.at maveindhold, som det var at vente, er et sikrere materiale at arbejde
med end gylp, hvor fordøjelsen har virket i så langt tidsrum.
F. s.
Forteckning over Sveriges fåglar, utgiven av Sveriges Ornitologislrn Forening. Andra Upplagan; With an English Key. (103 pp., 1 kort).
- SvENSK NATUR, Stockholm 1951. Pris: 7.50 sv. kr.
Første udgave af denne nyttige liste omtaltes i D. O.. F. T. 43, 1949,
p. 186-187. Efterspørgslen har været så stor, at en anden udgave nu er
udkommet. Der er kun sket uvæsentlige ændringer. Et par punkter, som
der er gjort opmærksom på her i tidsskriftet, er rettet, men ellers er listen
uforandret, hvorfor man kan nøjes med henvisning til referatet af første
udgave. En udmærket nyhed er tilføjelsen af en engelsk ordliste, så udlændinge kan orientere sig i teksten.
F. s.
SVERIGES NATUR. Svenska NaturskyddsfOreningens Tidskrift Nr. 1 A,
Arsbok 42. (198 pp., mange tekstfig. og fotogr. tavler). - SvENSK NATUR,
Stockholm 1951. Pris: 10 sv. kr.
Af det righoldige indhold kan nævnes H. BERGMANS oversigt over
Måklappens fugle i anledning af reservatets 50 års beståen, samt A. BLOM.GRENS oplevelser blandt Lavskrigerne i Norrbotten, med storartede fotografier. Årbogen er iøvrigt som sædvanligt en publikation af meget høj
klasse.
F. S.
FINN SALOMONSEN: Ringmærkning af fugle i Grønland 1948.
Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse 1949, Nr. 2, p. 59-61.
FrnN SALOMONSEN: Ringmærkning af fugle i Grønland 1949. Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse 1940, Nr. 1, p. 81-85, 1 fig.
En oversigt over den i Vestgrønland foretagne ringmærkning i 1948
og 1949. Ialt er der nu mærket 11919 fugle, der har givet 931 genfangster.
Genfundne unger på redepladsen er ikke medregnet i dette tal, der kun
omfatter fugle skudte på træk eller i vinterkvarter.
F. s.
Bo WITT-STROMER: Halsinglands Fåglar. (133 pp., mange tekstfig.,
1 kort). - SVENSK NATUR, Stockholm 1950. Pris: 8 sv. kr.
Forf. kender landskabet Halsingland fra over 30 års rejser og ekskursioner og har samlet en overordentlig stor sum af viden om fuglene, der
her er samlet i en praktisk og overskuelig håndbog. Fra at være en af
de dårligst kendte landskaber i Sverige er Halsingland med denne bog
kommet op blandt de ornithologisk bedst undersøgte. Forf. er ikke videnskabsmand og forsøger ikke at udnytte sit fortrinlige materiale økologisk
~ller zoogeografisk, men hans mange data afgiver et fortræffeligt materiale
for enhver, som giver sig af med fuglelivet i Sveriges Norrland.
F. S.
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Cn. F. BATCHELDER: A Bibliography of the Published Writings of ·William Brewster.
Memoirs of the Nuttall Ornithological
Club
1951, p. 1-54.
WILLIAM BREWSTER var en af grundlæggerne af den moderne amerikanske ornithologi. I anledningen af 100 året for hans fødsel har "'l'he
Nuttall Ornithological Club", som han grundlagde, udgivet en statelig
bog med en samlet oversigt over alle hans publikationer. Disse omhandler
Nord- og Mellemamerikas fugleverden, systematisk og faunistisk, og viser
hvilke vidtspændende ornithologiske kundskaber BREWSTER var i besiddelse af.
F. S.
PouL JESPERSEN: Sur les da tes d'arrivee et depart de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia L.) en Algerie. - Bulletin de la Societe
d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord
1949, p. 138-159, 21 tekstfig., 4 tavler.
Et meget omhyggeligt arbejde over Storkens ankomst- og afrejsedatoer i Algier, baseret
et overordentlig stort materiale af iagttagelser,.
omfattende en lang årrække. Ankomsten falder gennemsnitligt 5. febr.,
afrejsen 10. aug. I de senere år, fra 1936 til 1942, falder såvel ankomst
som afrejse en uges tid tidligere end de foregående år (1928-35), men
det er ikke forsøgt at sætte denne forskel i forbindelse med klimatiske
eller andre ændringer.
F. S.

