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de flyvende. En gang fløj den også op og snappede en myg,
som havde sat sig på mig. Jeg må fremhæve, at jeg hele tiden
var så tæt på fuglen, at jeg kunne konstatere, at dens jagt
5av udbytte. Samtidig med at ungen jagede, udstødte den hele
tiden ungeskriget. Efter at have iagttaget den en halv time,
forlod jeg. den. En time senere opsøgte jeg den atter, og den
var da flyttet ca. 60 m hen ad stien til en bænk, hvor det
ligeledes vrimlede med myg. Den blev stadig ikke, i den halve
time jeg observerede den, madet af de gamle, men den var
stadig i god kondition. Dagen efter ledte jeg
efter
ungen.
På baggrund af en iagttagelse jeg for et par år siden gjorde
over nogle grå fluesnapperunger, der blev madet ca. 19 dage,
efter at de havde forladt reden, forekom denne iagttagelse af
en lige udfløjen unge, som spiser selv, at have en vis interesse. Ellers forekommer det mig, at "glemte", stumphalede
unger. af andre småfugle, f. eks. mejser, aldrig selv prøver at
skaffe sig føden, men går til grunde af sult i løbet af nogle
få timer. Formodentlig er det den overvældende føderigelighed, der har udløst ædeinstinktet hos denne fluesnapperunge.
MOGENS Hø.TGAARD.

ELDELSE
FR. HAVERSCHMIDT: The Life of the vVhite Stork. (96 pp., 4 kort,
38 fotografier, taget af forf.) - E. J. BmLL, Leiden 1949. PriR: Fl. 5.75.
En smuk og godt illustreret bog om den Hvide Stork. Forf. har studeret emnet i mange år, indtil han kort efter 2. Verdenskrig forlod Holland for at bosætte sig i Hollandsk Guyana. Teksten er delt i 3 hovedafsnit, hver med sin fyldige literaturliste. I første kapitel omtales artens
udbredelse samt forskydnii1ger i Storkenes antal i de egne, hvor tællinger
har været foretaget. I andet kapitel behandles Storkenes ankomst i forskellige områder, yngleforholdene og· ernæringsbiologien, i tredie kapitel
trækket. Bogen giver en god oversigt over Storkens biologi; men hvad
.angår danske forhold, kunde vi her nok have ønsket, at forf. havde følt
os lidt nærmere på tænderne, inden bogen gik i trykken. Han skriver
således (p. 3): "In Denmark it is still commonly breeding all over the
country as well in Jutland as on most of its larger islands". Dette hører
jo efterhånden fjern fortid til, og da ref. (p.
læste: ''Accidentally even
newly born goats ... were found in a nest", fik han
om, at der burde have stået '•small pikes" i stedet. I kilden
Danske Fugle, 1920, p. 2) tales der da også om "1-2 Punds Gedder" og
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"Rester ... af en lille Gedde". Det er ikke storkearbejde at slæbe af med
nyfødte gedekid; det må overlades til ørne og andre store rovfugle.
Bortset fra disse iøjnespringende fejl giver bogen dog talrige udmærkede oplysninger om den Hvide Stork i almindelighed og om den hollandske population i særdeleshed.
LØPP.
P. JESPERSEN : S k a 1 cl e s i cl s te Rav n e ud ry cl des af cl en dans k e
fauna? - Dansk Jagttidende, 66, 1949, p. 47-49, 1 kort.
En kort oversigt over Ravnens nuværende og tidligere udbredelse
Danmark med et udmærket kort. Arsagen til Ravnens tilbagegang som
ynglende i Danmark er udlægning af fosformos til Krager, og forf. appelerer indtrængende til jægerne om at undlade giftudlægning i de egne,
hvor Ravnen yngler. Der findes nu blot højst en snes ravnepar tilbage
herhjemme, og det må oprigtig håbes, at den katastrofale tilbagegang
nu kan blive bragt til standsning.
F. S.
CURT AF ENEHJELM: Den store Kanariefugle-Bog. (90 pp., 37 tekstfig.). - J. FR. CLAUSEN, København 1948. Pris 5.25 kr.
Forf., der er direktør for dyreparken ved Helsingfors, er utvivlsomt
Skandinaviens bedste kender af stuefugle. I den foreliggende bog, der er
2den forøgede udgave, får man alt at vide om Kanariefuglen og dens
røgt og pleje. Af betydelig interesse er de mange analyser af krydsninger;.
hvorved arvelighedsforholdene hos de dyrkede racer klarlægges, desuden
den udmærkede skildring af denne yndede stuefugls tidligste historie.
Forf. giver overbevisende gTunde for, at Kanariefuglen oprindelig er opstået som en blanding· af den kanariske race og den vilde Gulirisk og
ikke - som hidtil formodet
udelukkende nedstammer fra den kanariske form.
F. S.
SVERIGES NATUR. Svenska Naturskyddsfi:ireningens Tidsskrift Nr. 1,
Årbok 40. (206 pp., mange tekstfig. og fotogr. tavler).
SVENSK NATUR,
Stockholm 1949.
I det smukke årsskrift findes flere artikler af ornithologisk interesse.
H. vVIGSTEN fortæller om Fåro og dens fugle, især Ellekragen, L. V. HAARTMAN om fuglelivet i det til Rusland afståede Porkala område, F. SALOMONSEN om Harjedalen (jf. D. 0. F. T. 43, 1949, p. 1), C. F. LuNDEVALL om
fredningen af den kendte fuglelokalitet Hjalstaviken, m. m. Som sædvanligt er årbogen udstyret med en overdådighed af smukke, fotografiske
tavler, deriblandt mange af fugle.
F. S.
H. ScHULZ: Die Welt der Seevogel. Ein Flihrer durch die Vogelbrutstaten der deutschen Kl.i.sten. (260 pp., mange kort og fotogr. tavler).
- ANTON LETTENBAUER, Hamburg 1947. Pris: 13.50 RM.
Langsomt er det ornithologiske liv igen ved at vågne i Tyskland.
Allerede for nogen tid siden er det første tidsskrift begyndt at komme,
nemlig "Ornithologische Berichte" redigeret af E. STRESEMANN, og for-
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nyligt er "Die Vogelwarte", red. af E. ScHl:z og R. DROST, blevet påbe-gyndt, som en afløser af det kendte "Der Vogelzug". Også den første
rent ornithologiske bog har nu set lyset, en nøjagtig oversigt over alle
den tyske N ordsø- og Østersøk~-sts fuglelokaliteter, lige op til den danske
grænse. Der gives deri detaillerede lister over fuglelivet på hvert sted,
på basis af mangeårige optællinger, og områdernes historie beskrives.
Nogen sammenligning med andre områder er ikke forsøgt, ejheller er en
betragtning af forholdene under noget større synsvinkler tilstræbt, men
bogen indeholder et rigt materiale af kendsgerninger, der også er af interesse for den danske ornithologi, og værket bør derfor også blive benyttet
på denne side Skelbækken.
F. S.
H. THO. L. ScI-IAANNING: Fortsatte resultater (XVII) fra den internasj onale ringmerkn ing vedrørende norske trek kfugler.
Stavanger Museums årbok 1947, p. 12-25.
Siden sidste liste over genfangster af norske ringfugle (anmeldt
D. 0. T. T. 41, 1947, p. 302) er der gjort følgende mere bemærkelsesværdige fund: Broget Fluesnapper (Muscicapa hypoleuca) fra Spanien,
Fiskehejre (Arclea cinerea) fra Island (2) og Irland, Stenvender (A1'e-·
naria interpns), trækfugle fra Jæren genfanget om efteråret i Frankrig
Portugal (2) og England, Sandløber (Crocethia alba) fra Jæren til
Frankrig og Belgien.
F. S.
8. HoRSTADIUS & K. CcRRY-LINDAHL: Natur i Uppland. Med forord av
landshovding H. KJELLMAN. (319 pp., mange tekstfig.). - SVENSK NATUR,.
Stockholm 1948. Pris: 23.50 sv. kr.; indb. 30 sv. kr.
R. ARBMAN & K. Cumw-LINDAHL: Natur i J i-t m tl and. Med forord av
landshovding rr. L()PGREN. (299 pp., mange tekstfig.).
SVENSK NATUR,.
Stockholm 1948. Pris: 23 sv. kr.: indb. 29.50 sv. kr.
Få værker giver så overbevisende indtryk af Sveriges rige og afvekslende natur som den smukke samling landskabsskildringer, der for tiden
udgives af forlaget SVENSK NATUR (tidl. bind anmeldt i D. 0. F. T. 40,
1946, p. 270, & 41, 1947, p. 303). Her veksler beskrivelser af selve landskabet med kortfattede skitser fra dyrelivet og floraen. I Uppland 5ynes
de botaniske forhold at være særlig spændende, at dømme efter de mange
skildringer af planter, men dette betyder ikke, at dyrelivet er glemt. En
hel række forfattere fortæller om deres oplevelser med fugle, andre beskriver fuglelivet ved særlige fuglesøer, ved kystens skærgårde, o. s. v.
Teksten oplives af de mange smukke fuglefotografier, der fultud kommer
til deres ret på det gedigne papir og i den udmærkede reproduktion. Også nydelige stregtegninger findes deL af LILJEPORS JR. - I værket om
Jamtland befinder vi os i Norrlands pragtfulde natur med de uendelige
vidder, nåleskove, mosestrækninger og fjældornråder. rl'il trods for, at
denne del af Sverige er turisternes eldorado, er den dog lidet kendt udenfor alfarvej, og man får i bogen en række malende skildringer af den
storslåede natur i ganske uberørte områder. En hel række artikler skildrer
fuglelivet i forskellige dele af landskabet, og man får et godt indtryk af,.
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hvor afvekslende rigt det i virkeligheden er, og samtidig får man unægtelig respekt for det opbud af sag·kyndige og kultiverede skribenter, som
Sverige er i stand til at mønstre, selv fra så fjerne og afsides egne af
landet. Bøgerne om Uppland og om Jamtland kommer fuldt på højde med
de andre, udkomne bind, og man må ønske disse helt ig·ennem eksklusive
og fornemme værker mange læsere også her i landet.
F. s.
A. C. BENT: Life Histories of North American Nuthatches,
Wrens, Thrashers and their Allies. - United States National Museum, Bulletin 195, 1948. (XII
475 pp., 90 fotogr. tavler.)

+

Det nye bind af denne fremragende serie indeholder beskrivelser af
de nordamerikanske Spætmejser, Gærdesmutter, Træløbere og· Spottedrosler. Dette bind indbyder til samme uforbeholdne beundring· som værkets tidligere (se D. 0. F. T. 42, 1948, p.
F. s.
TAGE LA Com~: Fuglebøger. Danske ornithologiske skrifter 16481948
pp., 4 fotogr. tavler).
Om Bøger. Smaaskrifter for Bogvenner
,6; FORUM 1948.
I forlaget Forums fortjenstfulde serie er kommet denne lille oversigt
over den danske fugleliteratur, forfattet af den kendte bogsamler og publicist TAGE LA CouR. Emnet er nærmest belyst ud fra rent bibliofile synspunkter, men en vurdering er også forsøgt visse steder. Særlig fyldigt
behandles den ældre literatur, om hvilken mange
interessante
meddelelser gives. Ref. er dog ikke enig med forf. i hans tydning af den
,ejendommelige hvide ring, som Gejrfuglen er
med i J11useum
Worrnianum. Af særlig interesse for ornithologer er de mange kuriøse
.skrifter fra det 17.-18. årh., som i almindelighed er ukendte, men som her
drages frem fra forglemmelsen. Som forf. selv gør opmærksom på, har
de som oftest større historisk end ornithologisk værdi. Nyttigt for enhver,
der samler på dansk fugleliteratur, er de prisangivelser (fra auktioner
o. s. v.), som forf. bar samlet sammen. Beklageligvis er sideangivelserne
i bogens index konsekvent forkerte (2 for høje), hvilket i et bibliofilt skrift
.som dette virker nog·et O\~erraskende.
F. s.

