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Helsingør; men det var umuligt for mig at finde nogen Rede
i de mange Villahaver. Den 12. August saa jeg i Jernbanens
Anlæg ved Strandvejen en
og en ung Dompap, der var
lysebrun uden Hætte, men med hvid Haleplet.
30. Juni 1941 hørte jeg gentane Gange Dompapfløjt
Højstrup.
K. MADSEN

o

ANMELDELSER
SVEND DAHL: D en d an s k e P 1 an t e- o g Dyr e ve r d ens Udf o rs k ni n g. København 1941; Udvalget for Folkeoplysnings Fremme;
i Kommission hos G. E. C. GAD. 340 Sider. Pris: 7.00 Kr. - - Man skal
helt tilbage til GoscH's bekendte "Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur" fra 1873 for at finde en samlet Fremstilling af den danske Zoologis
Historie og Udvikling. En Afløser af Goscrr's i mange Henseender forældede Bog har længe været paakrævet og er nu fremkommet i Form af
Overbiblotekar SVEND DAHLS store Værk, der tilmed ogsaa inkluderer Botaniken. DAHL har dog grebet Opgaven ganske anderledes an end GoscH.
Han har kun tilsigtet at behandle Udforskningen af den danske Natur
og har derfor givet Afkald paa at omtale den Insats, danske Naturvidenskabsmænd har gjort i fremmede Omraader, ikke mindst i Grønland. Det
virker besynderligt i en Bog om dansk Zoologi, at nogle af de største
Navne blot omtales i Forbigaaende eller helt forties, fordi deres Indsats
i al Væsentlighed ligger uden for det egentlige Danmarks Grænser. Imidlertid har DAHL selv i en Indledning præciseret sit Standpunkt, saa dette
.skal ikke yderligere kommenteres.
DAHLS Bog er underholdende og interessant Læsning, og Teksten oplives yderligere af talrige Illustrationer, dels Portrætter, dels Billeder fra
de omtalte Værker. DAHL er som g'ammel Naturhistoriker godt inde i sit
Stof, og man mærker selv i Enkeltheder, hvor udmærket orienteret han
er baade zoologisk, litterært og biografisk. Bogen er delt i en Række Kapitler, der omtaler en særlig Epoke, i Reglen paa den Maade, at der udenom en central Figur, der indgaaende er skildret, er grupperet en Række
Samtidige eller Elever. Denne Plan har mange Fordele, men har ogsaa
;Sine Svagheder. Den gør Bogen let læselig og ofte spændende, den gør
Perspektivet større og forøger Læserens Overblik over Beg'ivenhederne
og over Udviklingen, men samtidig kan Behandlingen ikke undgaa at
blive subjektiv, ligesom Grupperingen ofte kan virke noget tilfældig.
DAHL har sine Yndlinge, saasom ScmØDTE, WrnGE og KRØYER, mens man
ikke undgaar at mærke, at han ikke kan lide STEENSTRUP, den yngre
REINHARDT o. a. I det hele taget er det karakteristisk for DAHL, at han
er saa menneskelig i sine Skildringer og Betragtninger. Han placerer
sine Hovedpersoner ikke blot som Videnskabsmænd, men ogsaa almenmenneskeligt som Personligheder.
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Særligt for Ornithologer er det værd at stifte Bekendtskab med dette
Værk, idet hele to Kapitler fortrinsvis er helliget Ornithologien. Ogsaa
D. 0. F.'s Tidsskrift omtales og betegnes som "et stærkt Vidnesbyrd om
Foreningens Livskraft og videnskabelige Indsats". "Det danner", fortsætter
Forf. "et vigtigt Kildeskrift om den danske Fugleverden i det 20. Aarhundrede og overgaar i Omfang hele den danske ornithologiske Literatur
i de foregaaende Aarhundreder".
Man faar gennem DAHL's Bog et stærkt Indtryk af, hvor ypperligt
dansk Naturforskning altid har forstaaet at hævde sig i det internationale
Samvirke, og hvorledes vort Land nu staar saa godt rustet som nogensinde.
FINN SALOMONSEN.
0. HELMS: Danske Fugle ved Hus og i Have. Anden omarbejdede og forøgede Udgave. GADS Forlag. København 1941. Pris 10.00 Kr.
- - I sin Helhed er der kun foretaget ret uvæsentlige Ændringer i den
ny Udgave af Overlæge HELMS's kendte Bog. Der er saaledes omtalt
ganske de samme Arter som i første Udgave (udkom 1924), og i Teksten
er der kun gjort enkelte Rettelser og Tilføjelser i Henhold til nyere
Undersøgelser. Som et Fremskridt bør nævnes, at de nyere systematiske
Navne er opført ved Siden af de ældre. Billedstoffet er forøget med nogle
Fotografier, og paa Farvetavlerne er der foretaget enkelte, men ikke meget
iøjnefaldende Ændringer. Da Bogen med den foreliggende Udgave ialt
er trykt i 20,000 Eksemplarer, er det tilstrækkeligt Bevis for, at den er
spredt i Tusinder af Hjem Landet over, ·som et praktisk Hjælpemiddel til
at lære de almindeligste Fugle at kende.
P. JESPERSEN.
TAGE LA CouR: Eventyrfugle og Fugleeventyr. 131 Sider.
G. B. N. F. København 1941. Pris 5.50 Kr. - - Som det fremgaar af Forordet, er det navnlig Hensigten med den foreliggende Bog at berette om 7
hvad man vidste, eller troede at vide om "Eventyrfugle" i Danmark, og
det er højst ejendommelige og pudsige Tildragelser, der knytter sig til
Fabelfugle som Basilisken, Fugl Fønix, Valravnen og mange andre Fantasivæsener. Da alt er baseret paa Sagn og Overtro, har Bogen nærmest
Værdi som et Bidrag til en Skildring af Fuglene
dansk Folkeminde
i Lighed med Forfatterens tidligere Publikationer.
P. JESPERSEN.
FINN SALOMONSEN: The black-winged Guillemot (Uria grylle mut.
motzfeldi Benicken). Meddelelser om Grønland, Bd. 131, Nr. 6. 1941. Medens Tejsten som bekendt normalt har et stort, hvidt Vingespejl, kender man et mindre Antal, og næsten udelukkende vestgrønlandske, Eksemplarerlmed helt sort Vinge. Forf. paaviser i det foreliggende Arbejde, der
væsentlig er baseret paa Materiale i Zoologisk Museum, at der ikke er Tale
om en særlig Art, som det tidligere har været hævdet, men at det drejer
sig om en mørk Farvevariant af den almindelige Tejst. I Unge- og Sommerdragten er den mørke Farve stærkt fremtrædende hos alle Individer, medens der i Vinterdragten er en udpræget individuel Variation med Hensyn
til den sorte Farves Dominans.
P. JESPERSEN.
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FINN SALOMONSEN: Mauser und Gefiederfolge der Eisente
(Clangula hyemalis (L.)). Journal fiir Ornithologie, Bd. 89, 1941. - Paa Grundlag af en meget stor Samling Havlitter, omkring 650 Stykker 7
der findes i Zoologisk Museum, er der foretaget en indgaaende Undersøgelse af denne Ands, navnlig Hannens, Fældning og Fjerdragt. De forskellige Dragter og· Fældningsstadier er betegnet ved et særligt System
af store og smaa Bogstaver, og Fordelen ved denne Fremgangsmaade e1\
at man ved en Række korte og nøjagtige Betegnelser for de forskellige
Fældningsstadier bliver i Stand til at bringe et større Materiale ind i et
fælles Skema. Ingen andre Ænder har et saa kompliceret Dragtskifte
som Havlittens Han, idet den optræder i ikke mindre end 4 forskellige
Dragter: Yngledragt, Sommerdragt, Efteraarsdragt og Pragtdragt. Der
gives en detailleret Karakteristik af de enkelte Dragter, saavel hos Hannen
som Hunnen, og en Redegørelse for Tidspunktet og Forløbet af Fældningerne, ligesom Betydningen af Dragtskifterne diskuteres. Foruden af en
Del Fotografier af Skind og nogle Diagrammer er Afhandlingen ledsaget
af et Par Tavler, hvoraf den ene i smukke Farver gengiver Typer paa
Hannens forlængede Halefjer i forskellige Dragter.
P. JESPERSEN.
FALKE BANG: P a a S j æ 11 and; Tegninger med en Prolog "Fugletrækket" af JOHANNES V. JENSEN. Nyt Nordisk Forlag, 1941. Pris: 8.50 Kr.
Fra Kunstneren, der specielt har uddannet sig som Dyretegner, har
Foreningen faaet tilstillet dette Hefte, indeholdende 26 Tegninger i stort
Format. Der er ingen Tvivl om, at denne Dyretegner paa dette Felt er
mellem de talentfulde af de unge Tegnere, og der er fra et naturhistorisk
Synspunkt det tiltalende ved hans Billeder, at de er i behagelig Grad
naturtro og viser hans ypperlige Evne til med ret faa Streger, ofte mindende om Jons. LARSENS, at faa det karakteristiske frem baade ved de
afbildede Fugle og ved de Landskabsformer, hvori de færdes.! Strandog Vadefugle har altid haft denne Tegners særlige Interesse, hvilket ogsaa viser sig i dette Hefte, der dog ogsaa rummer Gengivelser af Fisk
o. a. Dyr. Et Indledningsdigt af Jons. V. JENSEN er den eneste Tekst, der
findes i dette smukke Hefte.
R. HØRRING.

FORENINGSMEDDELELSER
Ligesom i tidligere Aar har Foreningen i Sæsonen 1940-41 afholdt
sine Møder i Universitetes zoologiske Auditorium.
Generalforsamling.

Tirsdag d. 21. Januar 19 41 afholdtes Foreningens ordinære Generalforsamling. Ca. 75 Medlemmer havde givet Møde.
Formanden, Overlæge 0. REMIS, bød velkommen og foreslog til Dirigent Overretssagfører H. REPSDORPH, som derefter valgtes.
Dirigenten takkede for Valget og gav derpaa Ordet til Formanden,
som aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed i Aarets Løb. Med

