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I den sydvestlige del af byen, i en have der tilhører ingeniør CLAUDI WESTH, byggede en Pirol rede i juni måned.
Denne Pirols skæbne blev fulgt af ingeniørens søn, og han har
givet medsendte redegørelse herom:
"Fra 18. maj 1948 så jeg ofte 4-5 Piroler hoppe rundt mellem grenene i træerne i vor have og fare efter hinanden, men
så snart jeg nærmede mig, forsvandt de. Fra vinduerne så jeg
dem ofte forfølg·e så store fugle som Alliker og Krager, hvis
disse kom dem for nær. Et par uger senere var der kun 2
fugle tilbage, som næsten altid befandt sig i samme træ. Omkring den 20. juni fik vi øje på reden i et af træerne. Den
hang meget højt og lignede en kugle, der var hængt op under
en gren. Den 10. august så vi 3-4 piroler, som var mere grønlige end de andre; det var åbenbart ungerne. Da vi kom hjem
efter ferien den 15. august var fuglene borte og siden har vi
ikke set dem."
Ca. 20. august gjorde seminarieelev JENS CARL JENSEN opmærksom på, at der var "nogle store, stærelignende, gule og
grønne fugle med et skarpt skrig", der optrådte i flokke i haverne i Ubjerg. Dette har vel været Piroler, der samlede sig
AAGE HELvVEG GLENTRUP.
i flok inden trækket.

ANMELDELSE
NORGES DYRELIV. Under redaksjon av BJØRN FØYN og JOHAN Huus.
Billedredaktør PER BERG AN. Bind II: Fugler. (566 pp., mange tekstfig. og
tavler). - J. W. CAPPELEN, Oslo 1948.
Af dette store, populære værk er nu bindet om fuglene afsluttet.
Teksten er skrevet af en række ornithologer, blandt hvilke BERNHm~T
OsA, H. HoLGERSEN, E. K. BARTH og HJ. BRoCH har trukket hovedlæsset.
Værket er overdådigt illustreret, og må på en vis måde nærmest betragtes
som en billedbog, visende ypperlige fotografier af de nordiske fugle, mens
selve omtalen af dem i teksten er trådt i baggrunden. Værket er mest
beregnet for en norsk læsekreds, og teksten indeholder ikke mere, end
hvad man kan finde i de gængse hånd,bøger om de norske fugle, men
den er ført up-to-date af kompetente ornithologer. Af væsentlig interesse
er "Systematisk tillegg" af HoLGERSEN, hvori findes kortfattede beskrivelser af hver enkelt fugleart fundet i Norge, med omtale af udbredelse og
forekomst i Norge, praktisk og overskueligt ordnet. Man må ønske den
norske læseverden tillykke med dette pragtværk, til hvilket intet sidestykke endnu haves i den danske literatur.
F. s.

