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ALFR. BERTELSEN: Fuglemærkningen
1926-45.
Meddelelser om Grønland

Vest-Grønland i AaNr. 4, 1948.
pp., 2

orE:m;r;z:i;renae Arbejde er Resultatet af l-(1ng:mæ1·1nnn:g·<:n·
Perioden 1926-45, hvorunder ialt 732
er udført med
fra Zoologisk Museum og paaInstitution tog fat paa at

fra
skudt i
i
blev tre meldt fra
End videre skal
nævnes :20 Rider fra Charlov i Barentshavet, som er
i Vestaf
havde levet henholdsvis 10, 12 og 16 Aar efter
mærket i Irland, viste
Snespurve, fra
mærket i
Maaneder efter
Prehistoric

1948,
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forhistorisk (postglacial) Tid, da den gik mod Syd til Nordfrankrig, og·
dels under Istiden, da den fandtes mod Syd helt til Middelhavet. I et
Appendiks gives en Oversigt over Gejrfuglens forhistoriske Findesteder,
meget omhyggeligt og nyttigt, men desværre mangler CHRISTIANIS Fund
fra Vardø (publiceret i D. 0. F. T. 9, 1915, p. 1), der er langt de nordligste
af alle kendte Fund. Det er værd at notere, at "much the largest and
best studied assemblages from Mesolithic sites are those from Denmark" ~
som særlig er blevet bekendt fra WrnGES og senere DEGERBØLS Undersøgelser. En særlig Stilling blandt de af Stenalderjæg·erne fangede Fugle
indtog Havørnen, som man i stort Tal nedlagde, uden Tvivl for at anvende Sving- og Styrefjerene som Styreredskaber paa Pile, en Anvendelse der ikke blot var af praktisk Betydning, men som ogsaa maa ses
paa Baggrund af Befolkningens magiske Forestillinger.
F. s.
V. C. WYNNE-EDWARDS: Yeagley's Theory of Bird N a vig·a tion. The Ibis
1948, p. 606-611, 1 Tekstfig.
Et Referat af den amerikanske Fysiker H. L. YEAGLEYS Teori om
Fuglenes Orienteringssanser, og samtidig en kritisk Kommentar. YEAGLES Teori, der kun er et Aars Tid gammel og allerede har givet Anledning til mange Diskussioner i Fagpressen, gaar ud paa, at Fuglene for
at kunne orientere sig under de lange Vandringer maa kunne benytte
to Sæt Koordinater, ligesom Sømanden bruger Længden og Bredden. De
to Koordinater, efter hvilke Fuglene kan orientere sig, mener YEAGLEY er dels Variationen i den jordmagnetiske Styrke, dels Coriolis Kraft,
d. v. s. den sammensatte Centrifugalkraft foraarsaget af Jordrotationen.
De foretagne Forsøg virker efter vVYNNE-EDWARDS Mening - hvortil Ref.
ganske slutter
- ikke overbevisende. Forhaabentlig vil der her i Tidsskriftet i et mere fyldigt Referat blive Lejlighed til at vende tilbage til
F. S.
disse meget interessante Forhold.
CHRISTIAN VIBE:
en og nord p a a. Skildringer fra "Den
danske Thule- og Ellesmereland-Ekspedition 1939-40". (199 pp., mang·e
1
København 1948. Pris: 18.75 hft.
Som Deltager i den af JAMES VAN HAUEN ledede
der i
1939-40 udforskede Thule Distriktet og Ellesmere Land har VIBE været
for
og interessante Hændelser. I denne
skildrer han med en smittende Begejstring Landet og· Befolkningen og
fortæller om de lange
der
helt over til det
Axel
Land.
VIBES friske
Stil holder en skadesløs.
til Faunaen,

