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ty-sri, mere end man almindeligvis hører. Ogsaa i den nordligste Del af Falster, hvor jeg var, sang Gulspurvene zi-ty.
Det samme hørtes i den sydligste Del af Sjælland i Omegnen
af Vordingborg; lidt længere nordpaa hørtes igen ty Strofen.
Det vilde være interessant, om der kunde komme Oplysninger om eventuelle Variationer i Fuglesangen i forskellige
Egne af Landet.
HOLGER POULSEN.

ANMELDELSER
HALFDAN LANGE; Storkens Alder og Yngleforhold i Danmark.
(P. Haase og Søns Forlag, 1940; 103 Sider m. 9 Figurer og mange Diagrammer og Tabeller; Pris Kr. 4,50.)
HALFDAN LANGE har i en lang Aarrække undersøgt Storkens Liv paa
Ynglepladsen og har gennem Ringmærkning af et meget stort Antal Storkeunger gjort et fortjenstfuldt Arbejde. Gennem Aflæsning af Ringe paa
de ynglende Fugle ved Hjælp af Kikkert har Forf. været i Stand til at
følge Storkebestanden i Ribe Amt i mange Aar, og det er først og fremmest Resultaterne af disse Undersøgelser, der fremlægges i denne lille
Bog. Blandt de mange interes~mnte Forhold, der er belyst i Bogen, kan
nævnes Storkens Byggevaner, dens Levealder (maksimalt 16 Aar, gennemsnitligt for yngledygtige Storke 51/2 Aar, for alle Storke kun lidt over
1 Aar), dens yngledygtige Alder (gennemsnitligt 4 Aar), den af Forf. opstillede "Naturlov", at Storke aldrig yngler i den Rede, i hvilken de er
født, o. s. v. Imidlertid maa man være uenig med Forf., naar han fremkommer med den overraskende Paastand, at alle Storke allerede som
1-aarige vender tilbage til Europa, og kun syge Fugle forbliver i Afrika.
Oversomring Syd for Ynglepladsen af yngre, ikke-yngledygtige Individer
er et saa kendt Fænomen hos Fuglene, at det sikkert ogsaa hos Storken
er en ganske normal Foreteelse. Svingningerne i Storkebestanden har
interesseret Forf. meget, og han opstiller som en Forklaring den Teori, at
Ikteangreb i Sydafrika skulde bære Hovedskylden for den ofte pludselige
Aftagen i Storkeantallet. Som det saa ofte gaar, naar man stirrer sig blind
paa en Ide, saa overdriver LANGE i høj Grad denne Faktors Betydning,
ja, ser overhovedet ganske bort fra, at der slet intet Bevis foreligger for
disse hypotetiske Ilders Tilstedeværelse, endsige for deres Betydning for
Storkene. Imidlertid kan Infektion af forskellig Art- det behøver ikke just
at være Ikteangreb - meget vel spille en Rolle, og Forf.s Paavisning af,
at sent ankommende Storke for 25-60 0/0 's Vedkommende ikke lægger Æg·,
tyder stærkt paa, at det er Sygdom, der har hæmmet deres Trækdrift.
Der kan rejses væsentlige Anker mod LANGE's Bog; den er langtfra
velskreven, Dispositionen er ubehjælpsom, og det i og for sig udmærkede
Forsøgsmateriale er ganske uoverskueligt ordnet. Vi betragter imidlertid
ikke det som det vigtigste, men lægger Hovedvægten paa, at LAN3E har
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udført et tidsrøvende og taalmodigt Arbejde af Vigtighed for Forstaaelsen
af Storkens Sociologi, og at han har udgivet sine Resultater i en baade
ærlig og ydmyg Bog.
FINN SALOMONSEN.

FORENINGSMEDDELELSER
Ligesom i tidligere Aar har Foreningen i Sæsonen 1939-40 af holdt
sine Møder i Universitetets Zoologiske Auditorium.

Generalforsamling.
Tirsdag den 16. Januar 1940 afholdtes Foreningens ordinære
Generalforsamling.
Formanden, Overlæge 0. HELMS, bød velkommen og meddelte, at Bestyrelsen havde valgt Overretssagfører H. REPSDORPH til Dirigent.
I Formandens Beretning meddeltes det, at Aaret i det hele var forløbet med livlig Virksomhed og Medlemsantallet var forøget, saa at det
nu laa nær op ad 550. I Aarets Løb var der indmeldt 49 Medlemmer, men
nogle havde dog ogsaa meldt sig ud. Foreningens mindre gode økonomiske Status var en Sag, som Bestyrelsen ønskede at sætte noget alvorligt
ind paa at faa forbedret. I det Øjemed var Trykningen af Tidsskriftet
overdraget et billigere, men fuldt tilfredsstillende Bogtrykkeri, og man
haabede derved, hvis Forholdene ikke blev altfor abnorme, efterhaanden
at opnaa en betydelig Bedring i Foreningens Økonomi.
Tidsskriftet var, under Redaktion af Museumsinspektør R. HØRRING,
udkommet i sædvanligt Omfang, og Artikler var indsendt i tilstrækkeligt Antal.
Møderne, hvis Antal i det forløbne Aar havde v~ret 7, havde været
udmærket besøgt. Det paa Generalforsamlingen i Januar 1939 fremsatte
Ønske om at faa mindst 6 Møder om Aaret var saaledes imødekommet.
Ligeledes var der taget Hensyn til Ønsket om lejlighedsvis at høre Foredragsholdere fra andre Lande, men som Forholdene var i Øjeblikket, vilde
det være vanskeligt at gaa videre ad den Vej.
Af Ekskursioner var der i Aarets Løb holdt 8 med Grosserer Crm.
KR-UGER som Formand for Ekskursionsudvalget. Tilslutningen til disse
havde som sædvanlig været meget stor. Af Ekskursionerne maatte især
fremhæves en 3 Dages Ekskursion til de interessante Fuglearealer i Thy
under Ledelse af Mag. scient. B. LØPPENTHIN.
Biblioteket havde været flittigt besøgt af Medlemmerne og Bogbestanden forøget, som det fremgik af den nylig publicerede Tilvækstliste. Denne
var fremkommet efter et paa forrig·e Generalforsamling fremsat Ønske.
Efter Formandens Beretning· aflagde Kassereren, Overretssagfører E.
F ALKENBERG RAslYIUSSEN, det reviderede Regnskab (pp. 216 og 217) og modtog Decharge herfor.
De fire efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer: Museumsinspektør
R. HØRRING, Konservator HARRY MADSEN, Overretssagfører E. F ALKENBERG
RASMUSSEN og Højesteretdommer V. THORUP genvalgtes.

