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Et Kartotek over ornithologiske Iagttagelser.
(Dansk Zootopografisk Undersøgelse).

Af p.

JESPERSEN.

N aar man beskæftiger sig med Undersøgelser over forskellige Fuglearters Udbredelse og Forekomst her i Landet, er
det i mange Tilfælde vanskeligt at faa samlet et tilstrækkeligt
Materiale til en tilfredsstillende Løsning af Opgaven. Naar
det drejer sig om sjældne Arter, er det ved at gennemgaa den
foreliggende Litteratur ofte muligt at faa samlet en Del Oplysninger, medens det for mere almindelige Arter viser sig
betydeligt vanskeligere, idet Iagttagelser af disse kun mere
undtagelsesvis bliver publiceret. Nu er Forholdet det, at de
mange fugleinteresserede Mennesker, der findes her i Landet,
Aaret rundt foretager en Mængde Iagttagelser af saadanne
Fuglearter, hvis Forekomst og Trækforhold det vilde være
af Interesse at faa nærmere klarlagt, men disse Iagttagelser
bliver blot aldrig udnyttet. De spredte Iagttagelser frembyder
i sig selv ingen større Interesse, men i det Øjeblik, de blev
samlet med andre tilsvarende Iagttagelser, vilde de kunne
blive af Værdi for en Undersøgelse af de forskellige Fugles
Udbredelse og Forekomst.
En mindre Kreds af Ornithologer har nu taget den Opgave
op at søge at samle alle ornithologiske Iagttagelser af Interesse"
hvorfor man henvender sig til alle fugleinteresserede Menne-
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sker Landet over med en Opfordring til at indsende Meddelelser. Af Oplysninger, som vil være af Betydning, kan især
fremhæves:
Alle Iagttagelser (Dato, Sted) af sjældne og mindre almindelige Arter.
Masseoptræden af bestemte Fugle, bl. a. Vintergæster.
Forekomst paa usædvanlige Tidspunkter af Aaret.
Trækiagttagelser for baade almindelige og sjældnere Fugle.
Ynglesteder og andet vedrørende Yngleforhold.
Observationerne vil blive indført i et Seddelkatalog - et
Kartotek - over samtlige Fuglearter, idet der for hver Art
vil blive en Serie Kort for forskellige Distrikter, som Landet
vil blive inddelt i. Paa den Maade vil man altid have en praktisk Oversigt over, hvad der til enhver Tid foreligger af Iagttagelser for hver Art fra Landets forskellige Egne. For at forhindre ethvert Misbrug af Materialet vil Ynglesteder for
sjældne Arter ikke blive gengivet med nøjagtig Lokalitetsangivelse, men kun med Betegnelser som f. Eks. Nordsjælland,
Sydfyn, Vendsyssel el. lign.
Hensigten med denne Centralisering af ornithologiske
Iagttagelser er, at Kartotekets Oplysninger skal kunne stilles
til Raadighed for enhver Ornitholog, som maatte ønske at
benytte Dele af Stoffet ved Udarbejdelse af Lokalfaunaer,
Undersøgelse over Fugletrækket eller zootopografiske Undersøgelser, og det er Meningen efterhaanden at bearbejde og
saa vidt muligt offentliggøre det indsamlede Materiale.
Arbejdet med dette Kartotek er at betragte som en Gren
af den Virksomhed, som Komiteen for Dansk Zootopografisk
Undersøgelse gennem en Aarrække har iværksat for at fremskaffe Oplysninger om de forskellige Fugles Udbredelse. Det
betydelige Materiale, som Medarbejderne ved den zootopografiske Undersøgelse allerede har indsendt, vil derfor indgaa
i Kartoteket, og man haaber, at disse Medarbejdere ogsaa
fremtidig vil støtte Sagen ved at indsende Meddelelse, naar de
gør Iagttagelser, som supplerer de tidligere Oplysninger.
Til at ordne og forvalte det planlagte Kartotek er nedsat
et Udvalg bestaaende af cand. jur. TH. FRøLICH, Ingolfs Alle
47,, Kbhvn. S., cand. mag. FL. BoLT JøRGENSEN, Trunne-
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vangen 9, Charlottenlund, Grosserer CHR. KROGER, Lundsgade 3, Kbhvn. Ø samt Dr. phil. P. JESPERSEN, Enighedsvej
6 D, Charlottenlund, og Udvalget henvender sig til alle Landets Ornithologer, ja til enhver fugleinteresseret med en kraftig Appel om at yde Bidrag til denne Sag ved at indsende
Meddelelse om alle Iagttagelser - baade af ældre og nyere
Dato - som kan tænkes at have Betydning med Hensyn til
de forskellige Fugles Udbredelse, Træk eller Yngleforhold.
Oplysninger af mere aktuel Interesse, som f. Eks. Forekomst
af sjældne Fugle, Masseoptræden af visse Arter, Ejendommeligheder i Trækforhold etc. bedes saa vidt muligt indsendt
snarest efter Iagttagelsen, men ellers kan man ved Henvendelse til et af Udvalgets Medlemmer faa tilstillet et Skema til
at indføre Iagttagelser paa. Paa et saadant Skema, der er
ganske enkelt og med faa Rubrikker, kan paa en bekvem
Maade opføres Notater, efterhaanden som man gør Iagttagelser af Interesse.

ANMELDELSER
FRANZ GROEBBELS: Der Vogel in der deutschen Landschaft, 139
Sider (J. Neumann, Neudamm 1938). - - Denne lille, tilsyneladende
saa fordringsløse Bog indeholder en Fylde af Oplysninger om Fuglenes
økologiske Udbredning og om deres Indvandringsforhold i Mellemeuropa. Stilen er overordentlig koncentreret, og hele Bogen er nærmest
at betragte som en Materialesamling. Bogen giver ogsaa Oplysninger
om Udbredelse og Indvandringsforhold i Skandinavien og er derfor
af Betydning ogsaa for danske Ornithologer. Forfatteren gennemgaar
først de mellemeuropæiske Fugles U dbredningsforhold og skildrer
Forskydninger og Bevægelser i Faunaen udfra forskellige Synspunkter.
Dernæst følger en detailleret Fremstilling af de forskellige Landskabstyper og deres Planteverden, og de deri forekommende Fuglearter
omtales i deres Afhængighed af de omgivende Faktorer.
Bogen bringer i og for sig ikke noget nyt, men er af Betydning ved
sin klare og overskuelige Ordning og Inddeling og ved sine mange Oplysninger om U dbredningsforhold, som ellers er vanskelig tilgængelige i Lokal-Litteraturen. Værket slutter med en omhyggelig og nyttig
Liste over den anvendte Litteratur, ord.net efter Landsdele og Arter.
FINN SALOMONSEN.

