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Stæren~ overnattede i stort tal i buskvækster ved domkirkens fod og fløj hver morgen i større eller mindre flokke hen
over Rhinen. Alene af den måde Stærene fløj pEt, og i det hele
taget af deres opførsel kunde man mærke, om Terzlen var på
Domkirken eller ej. Hvis den ikke var der, fløj Stærene i
nordnede flokke temmelig højt over Rhinen, men var den der,
fløj de i ligesom snurrende flugt kun 10 m over vandspejlet
den korteste vej til den modsatte Rhinbred; ofte skete det, at
de pludselig drejede rundt for igen at søge ly i de skærmende
buske; man næsten følte fuglenes angst.
rrerzlens flyvehastighed overfor Stærene var mindst ligeså
stor som falkehunnens overfor duerne. Terzlens energi er omkring
af hunfalkens.
I mange år har Vandrefalkene ikke haft deres tilhold på
Kenns domkirke, antagelig fordi ingen på grund af fodermangel
kunde holde duer i Koln; først i januar iår bemærkede hr.
lVIAx HuLVEHSCHEIDT igen en Vandrefalke-hun på den vante
plads. Da buskene ved domkirken er (jernet, findes der ikke
mere Stære ved domkirken.
C. J. 'l'ILLisCH.

ANMELDELSER
VoRT LANDS DYRELIV. Skildret af danske zoologer. Redigeret af F. W.
BRÆSTRUP, GUNNAR THORSON & ELISE WESENBERG-LUND. I. Bind. (502 pp.,
mange tekstill.). - GYLDENDAL, København rn49. Pris: kr. 45 pr. bind,
heftet; hele værket (3 bind) kr. 135 heftet; kr. 185 indbundet i skind.
Under redaktion af dr. phil. F. W. BRÆSTIWP, dr. phil. GUNNAR THoRsoN og mag. scient. ELISE VVEsENBERG-LUND er udkommet første bind af
et værk om vort lands dyreliv. Det udkomne hind behandler pattedyr,
fugle, krybdyr og padder; andet bind skal behandle de lavere dyr og det
tredje bind bliver noget nyt indenfor den populærvidenskabelige litteratur,
idet der her i sammenhæng skal behandles dyrenes livsforhold og deres
afhængighed af den .danske natur.
Ifølg'e forordet er værkets fremkomst realisation af en ide hos en
kreds af zoologer, der på eget initiativ og under det snævrest mulige samarbejde har villet skrive en bog· om Danmarks dyreliv, en bog, der i populær form men på fuldt sagligt grundlag giver et indblik i alt det ny,
som senere års studier af dyreverdenen har bragt for dagen.
At målet - et fuldt sagligt grundlag - er nået, er værkets medarbejdere en borgen for. Det vil blive for omfattende her at opregne samtlige
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medarbejdere, men når dette tidsskrifts læsere får at vide, at cand. mag.
KNUD BARFOD, dr. phil. PouL JESPERSEN, mag. scient. BERNT LØPPENTHIN,
dr. phil. FINN SALOMONSEN og dr. phil. A. VEDEL-TlNING har skrevet de
forskellige afsnit om fuglene, er yderligere kommentarer vedrørende saglighed også overflødige.
Selvom "Vort Lands Dyreliv" i sin helhed vil blive modtaget med
store forventninger af enhver, der interesserer sig for dansk natur, er det
naturligvis særlig de godt 300 sider om fuglene, der vækker ornithologens
nysgerrighed, og når denne er tilfredsstillet, er man afgjort ikke blevet
skuffet. At de enkelte afsnit er skrevet af forskellige forfattere fører naturligvis med sig, at man må savne en ensartet gennemgående "stil", men
bortset herfra får man ved gennemlæsningen et indtryk af ensartethed
over stoffet. De enkelte fuglearter behandles med omtale af udseende, udbredelse, ernæring, yngleforhold m. m. ikke efter et stereotypt mønster,
men varieret på ensartet måde efter artens almindelighed, særprægede
levevis eller andre forhold, som kan begrunde en mere eller mindre udførlig omtale.
For den mindre erfarne ornitholog er afsnittet om fuglene det længe
savnede værk omfattende hele vor fuglefauna. Også den "viderekommende" må hilse værket velkommen, fordi hovedtrækkene i de senere
års mange feltornithologiske iagttagelser her er samlet i korrekt og let
overskuelig· form. Hertil kommer så, at "Vort Lands Dyreliv" også har
et meget tiltalende ydre med smukt tryk og et omfattende og fortrinligt
billedmateriale. Selv den mest kritiske og forvænte læser vil kun finde
meget få interesseløse billeder i den store skare.
Bøger er ikke billige i vore dage, "Vort Lands Dyreliv'' heller ikke.
Prisen er 135 kr. uindbundet og ca. 185 kr. indbundet med skindryg og
hjørner, men den der køber værket får valuta for pengene.
0

0T'I'O VVILHJELM.
HERMAN L. LØVENSKIOLD: Håndbok over Norges Fugl er. (887pp.,
61 tekstfig.). - GYLDENDAL NORSK FoRLAG, Oslo 1947. Pris: 30 norske kr.
Længe har man savnet en moderne håndbog vedrørende Norges fugleliv. De kendte værker af COLLETT og ScnAANNING er af ældre dato og har
gennem lange tider været udsolgt, og man hilste det derfor med glæde,
da man for et par år siden påbegyndte udgivelsen af den foreliggende
bog, der nu er afsluttet. Den er udkommet i 5 hefter og er blevet et digert værk på omtrent 900 sider. I sin anlægsform adskiller den sig ikke
væsentligt fra andre håndbøger, idet der under omtalen af hver art findes
afsnit, der omhandler beskrivelse af arten og dens vigtigste kendetegn,
udbredelsesområde og forekomst i Norge, opholdssted, vandringer, forplantning og føde. Samtlige i Norge trufne artei· og underarter, ialt ca.
350, er gjort til genstand for behandling. Den systematiske og beskrivende
del af stoffet er ret kortfattet, hvorimod der er gjort mere ud af de biologiske og økologiske forhold. For danske ornitologer vil formentlig afsnittene om arternes udbredelse og forekomst samt trækforhold i vort
nordlige naboland være af særlig interesse, og man vil her finde en
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mængde værdifulde oplysninger. For de sjældnere arter er angivet enkeltforekomster, der er ført op lige til de allerseneste år. Illustrationsstoffet,
der er ret sparsomt og ofte synes noget tilfældigt valgt, indskrænker sig
til pennetegninger i sort og hvidt. En del er originaltegninger, men flertallet taget fra udenlandske håndbøger. Det er imidlertid teksten, der giver
bogen sin værdi, og den kan trygt anbefales danske ornitologer, der vil
have en nyttig og forholdsvis prisbillig bog om Norges fugle.
Man må lykønske forfatteren til udgivelsen af dette værk, der forhåbentlig vil bidrage til at øge den ornitologiske interesse i Norge, thi
bogen er virkelig - som det fremgår af en forhåndsreklame - "en moderne norsk oppslagsbok for friluftsfolk, jegere, lærere, studenter og alle
fuglff\'enner".
P. J.

vV. PI-I. J. HELLEBREKERS: l\Ieasurements and weights of eggs
of birds on the Dutch list. (21 pp.). - Delft 1949 [Trykt som manuskript]. Pris: 1.50 ii.
For så vidt det har været muligt, opgiver forf. ægmål og skalvægt
for alle fuglearter, der er kendt fra Holland. Hvis tilstrækkeligt materiale
af hollandske æg har været til rådighed, er dette udtrykkelig bemærket.
Det er tørre tal, sat op i en særdeles let tilgængelig liste.
LØPP.
vVILLIAM J. BEECHER: Nesting birds and the vegetation subs tra te. (69 + 6 sider, l tavle, en del tekstfig. og skemaer.) - CHICAGO
0RNITHOLOGICAL SocIETY, Chicago 1942. Pris: 1.50 dollar.
En fortrinlig' lille bog om ynglefuglene på et begrænset areal i Chicagos omegn. Forf. analyserer de forskellige plantesamfund og navnlig
de forskellige fuglearters forekomst og tæthed i det undersøgte område.
Gennemgående er de belrnncllecle fugle fremmede for de fleste danske
ornithologer; men arbejdet må alligevel anbefales til enhver, der ønsker
at foretage kvantitative undersøgelser over ynglefuglene på en bestemt
lokalitet. Planen er forbilledlig. Bogen findes i D. 0. F.s bibliotek.
LØPP.

P. E. BROWN and M. G. DAVIES: Reed-vVarblers. An introduction
to their breeding-biology and behaviour· (127 pp., 1 enkelt- og 16 dobbelttavler, ~)2 tekstfigurer.) - FoY PuBLICATIONs LTD., East Moseley, Surrey
1949. Pris: 12 s. 6 cl.
En smuk lille bog med en række fortrinlige og omhyggelige iagttagelser over Rørsangeren (Acrocephalus scirpaceus), foretaget i somrene
1946-48 i et lille, overskueligt område, hvor samtlige fugle og reeler
nogenlunde let kunde holdes under kontrol. De forskellige kapitler giver
interessante og fyldige oplysninger om ynglebiologien; man erfarer om
sang og parringsceremonier, bygning og nedrivning af reder, æglægning,
rugning o. s. v. c]' ankommer først og tager et territorium i besiddelse;
S2 viser sig senere og vælger sin mage. Det kan ske~ at en parret S2 slutter
sig til en senere ankommet c]', der har slået sig ned i nærheden. Hver
enkelt par::> territorium er sjældent under 250 m2, oftest 300-450 m2.
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holder op med at
tiden udruges 2 kuld i samme
Den gådefulde forsvinden af
ofte er diskuteret blandt danske
omtales i et særligt kapitel; men
forff. kommer ikke :sagen nærmere, end vi er her i landet. Flere kuld forsvandt, mens
var
lokaliteten: men de var altid i et
hide". Rederne nll' helt eller næsten uskadt, så :Mus, Rotter og Lækatte
kunde udelukkes: dertil
det ingenlunde altid lavtsiddende reder, hvis
indhold
og Tårnfalk kunde mistænkes; men dem
og det var ikke tilfældet.
mener, at
Forff.
at dm forsvandt flere
kuld i somrene
hvor bestanden var stor, end 1~J47, da lokaliteten var
•Jv:L<u111~•· Den afslntt<>s med en
bibliografi og et
LØPP.

