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er det saa faa Procent af de ringmærkede Fugle, der bliver
tilbagemeldt, og det er derfor nødvendigt at supplere de Oplysninger som Ringmærkningerne giver.
Kendskaben til Fuglenes Træk og til de Problemer, der
knytter sig hertil er endnu saa ringe, at selv et nok saa beskedent Bidrag kan have sin Berettigelse, og det er ud fra
dette Synspunkt, at jeg har fremsat disse Betragtninger.
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ANMELDELSER
ALWIN PEDERSEN: Et Naturens Reservat. (Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1940). Pris Kr. 8,25. - - En smuk Pub li kat.ion,
i hvilken slaas til Lyd for Oprettelsen af et Dyrereservat i Nordøstgrønland. Det er en kendt Sag, at den højarktiske Dyreverden er i stærk Tilbagegang, tildels p. Gr. af Rovdrift, og at Arter som Moskusoksen endog
ser ud til at gaa deres Udslettelse i Møde. Til Forhindring af denne Kalamitet skulde Reservatet oprettes. Forfatteren kæmper klogt for sit Standpunkt, sammenligner med Forholdene paa Steder i andre Lande, hvor
Reservater allerede er oprettet og maner truende Gejrfuglen og andre
henfarne Aander frem. - Der er vist Grund til at være ængstelig for
Moskusoksens Fremtid, og det virker derfor forstemmende at høre, hvor
uforstaaende den danske Stat staar overfor Fredningen. Det er jo besynderligt, at en saa enkel Sag, der heller ikke økonomisk vil faa videre
Konsekvenser, kan møde saa store Vanskeligheder, og det er fortrædeligt,
at de Sagkyndiges Opraab Gang paa Gang overhøres. Politisk set vil
dette Skrift heller ikke være af nogen Virkning, saa lidt som det forn,yligt
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afholdte Fredningsmøde i Grønlandsk Selskab, men man kan sympatisere
med Alwin Pedersen i hans Bestræbelser, og man kan glæde sig over
de smukke Billeder i Bogen. Disse Fotografier, der fylder den største
Del af Skriftet, er ganske pragtfulde og giver en et blivende Indtryk af
dette vemodigt skønne Land og dets Dyreverden, et Indtryk som end
ikke de overdrevent hastemte Billedtekster formaar at udslette. Af ornithologiske Unika maa nævnes Billederne af den rugende Selning og rugende Thorshane, to fortræffelige Optagelser.
FINN SALO:UWNSEN.
FINN SALO:MONSEN: Strandens Fugle. S.1-104, med 6 Tavler og 8
Tekstfig.
HrnscHSPRUNG's Forlag. København, 1940. Pris: 5,50. - - Forf.
har sat sig den Opgave at skrive en Fuglebog, der kunde bruges af Landets mange Fiskere og Strandjægere, saaledes at de gennem den kunde
lære, hvad det er for Fugle, de ser og' skyder ved vore Kyster og Holme.
For de enkelte Arter gives der da en Række meget korrekte men ret kortfattede Beskrivelser af deres forskellige Dragter, svarende til de forskellige Aldre og Aarstider, ledsaget af de vigtigste anatomiske Kendemærker
samt Oplysninger om deres Biologi og Forekomsttider i Danmark. Ref.
vil dog nok tvivle lidt paa, at Fiskere og Strandjægere, der forud er uden
eksakte ornithologiske Kundskaber, vil kunne finde sig til Rette i eller faa
synderlig Hjælp af dette Værk. Uden Nøgler vil de f. Eks. bl. Ænderne
have megen Vanskelighed ved at fastslaa Arten, tilmed naar de bliver stillet over for den Mangfoldighed i Dragter, som til Eks. Pibeanden kan opvise; man savner i Bogen i det hele taget Oversigtsnøgler, der jo for den
ukyndige er den eneste Ledetraad. Værket omfatter ikke alene alle de ved
vore Kyster almindeligere Fugle (Skovsneppen er endog medtaget!), men
Forfatteren har neppe gjort Ret i at medtage den Hærskare af de i Danmark kun sjældent forekommende Arter, ja endog Arter, der kendes fra
en enkelt Forekomst (bl. a. Sushkins Gaa~, Gulnæbet Lom, Lille Skraape,
Dværgskarv, for kun at nævne nogle enkelte); disse Fugle vil en Strandjæger dog neppe møde i sin .F'ærden, og skulde det ske, vil han dog alligevel ikke kunne bestemme dem efter de smaa Notitser desangaaende;
men det har øjensynligt tilfredsstillet Forf.s Trang til at stræbe efter det
fuldkomne. - Særpræget i denne Bog er Størrelsesbetegnelserne. Vingelængden angives ikke, men derimod Totallængden. Fuglenes V ægt angives
men er neppe særlig oplysende; saaledes opgives Pibeandens V ægt til 500
-1000 gr, Gravandens til 800-1400. Naar den Lille Lappedykker betegnes
som "ællingestor" og Søkongen som "kun paa Størrelse som en Spurv"
synes disse Betegnelser ikke Ref. helt rammende eller dækkende. Forf.
prøver, som saa mange andre før han, at gengive Fuglestemmerne med
Bogstaver; hvor vanskelig dette er ses af, at Hættemaagens Stemme gengives bl.a. med IT-au, wra-wra eller kra-kra, Sølvmaagens med mroa, ld-au,
gjov-gjov og hau-hau. - Værket
af endel colorerede og enkelt sort
Tavle, tegnede af vor kendte Fuglemaler H. SmmEL; de har sikkert fra
Malerens Haand været udmærkede, men Gengivelserne af Ænderne er
blevet vel smaa, ligesom Reproduktionen ingenlunde kan kaldes god; den
røde Farve har afgjort Tendens til at falde udenfor Fuglene og er navnlig'
paa Tavle III blevet alt for dominerende, idet Splitterne har faaet rød Næbspids og røde Kinder, Dværgternen rød Pande o. s.v. Endelig nrn.a det nævnes, at det til Oplysning for J ægeme er anført ved de enkelte Arter, naar
de maa dræbes; uheldigt vilde det dog være, om en af Læserne af Bogen
lod sig forlede til at skyde Regnspover d. lste Juli; han bør dog vistnok
vente til lste August. - Trods alle disse Smaaindvendinger er Bogen dog
et solidt og godt Arbejde, der blot maa søge sit Publikum i ganske andre
Kredse, end det af Forf. er tilsigtet; for mange viderekomne Omithologer
og for andre fugleinteresserede vil det kunne være en god lille Haandbog
til Støtte for Hukommelsen.
R. HØRRING.

