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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.

93
TAGE LA CouR: Gøg, Stork og Svale i Sagn og Tro. P. Haase &
Søns Forlag. Kbhvn. 1938. 94 Sider. Pris 3,00 Kr. - --:--- Som et Led i
Studiet af Fugle i dansk Folkeminde har Forfatteren i den foreliggende lille Bog samlet forskellige Træk vedrørende de tre Fugle: Gøg,
Stork og Svale, idet Oplysningerne især er hentet fra gamle Folkebøger og folkloristiske Værker. Op gennem Tiderne har der for de tre
- om man saa tør sige - ))populære« Fugle selvfølgelig knyttet sig
en Mængde Forestillinger baade i Litteraturen og i Folkemunde. Det
er ofte de mest pudsige Betydninger, der tillægges Fuglenes Ankomst
om Foraaret, Ødelæggelse af disses Reder eller Yngel samt mange
andre Forhold, og baade i Ordsprog og Mundheld, i Rim og Gaader
samt i Sagn og Eventyr finder man mange fornøjelige Eksempler.
Forfatteren opfordrer Læseren til at indsende Oplysninger om Lokalnavne, Sagn, Ordsprog o. lign. vedrørende danske Fugle, idet det paatænkes at udgive tilsvarende Materiale for andre Arter.
p. JESPERSEN.
ARTHUR CHRISTIANSEN: Sommer i Vejlerne. En Bog om Sumpfuglenes forjættede Land. I. Fr. Clausens Forlag. Pris 8,50 Kr. - Mellem Ornithologer er det jo velkendt, at Vejlerne i Hanherred er
et af de Steder, hvor man træffer det rigeste Fugleliv her i Landet,
og det kan derfor ikke undre, at Fuglefotograf en Arthur Christiansen
netop har gjort denne Lokalitet til Genstand for Behandling. Vi finder
her, som Forfatteren skriver, ))en Samling Fuglesumpe, hvis Lige skal
søges i Guadalquivirs Laguner og Ungarns Lavland omkring Donau«.
Der er gennem Aarene ofret Millioner paa at inddæmme de store
Arealer og forvandle dem fra aabent Vand og sumpede Strækninger
til frugtbart Agerland - men Menneskenes Kamp med Naturen er
væsentlig resulteret i, at Vejlerne er blevet til ))Sumpfuglenes forjættede Land«. Det er først og fremmest de udstrakte Vandarealer og
mægtige Rørskove, som skaber Betingelser for det rige Fugleliv, der
domineres af vældige Skarer af Blishøns, Lappedykkere, Hættemaager
og forskellige Ænder, men ogsaa rummer adskillige sjældnere Arter.
Den foreliggende Bog, der er tilegnet Overlæge HELMs, indeholder c. 80 Fotografier taget af Forfatteren samt nogle Billeder af
Skehejren, medens den i 1928 ynglede i Vejlerne og blev foreviget af
Overklitfoged ALLAN HEILMANN. Af de mange smukke Fuglefotografier kan især fremhæves en Række fortræffelige Billeder af Graagaas, Kobbersneppe, Rørdrum, Skehejre og en Engpiber madende en
Gøgeunge samt Flugtbilleder af Hede- og Rør høg. N aar man ved,
hvilke Anstrengelser og hvilken Taalmodighed, der er ofret paa Optagelsen af de mange Fotografier - et Arbejde, der fortjener den
største Anerkendelse - er det velgørende saa lidt Forfatteren i Teksten
omtaler dette Besvær. Medens Bogens Billedstof er særdeles fremragende, forekommer det Anm. at Teksten, som iøvrigt indeholder
mange gode Iagttagelser, havde vundet ved at være skrevet i et noget
mindre lyrisk og svulmende Sprog.
P. JESPERSEN.
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WERNER HAGEN: Erp. Die Geschichte einer Wildente. Hugo· Bermtihler, Berlin-Lichterfelde. Forf. beskriver i denne lille Bog
paa halvandethundrede Sider en Vildandriks Historie, fra den ligger
i Ægget til den nogle Aar senere falder for et Skud. Man følger den
fra Ungetiden, gennem dens Vinterophold paa Havet, dens Udflugt
til fjernere Egne og dens Tilbagevenden til Hjemstedet, og erfarer
hvilke Farer og Besværligheder, den har været udsat for. I Fuglens
Skæbne er indflettet Beskrivelser af Landskaber og Folkeliv paa de
Steder, hvor den færdes, det hele gjort paa en meget tiltalende Maade
og ledsaget af en Række smukke og naturtro Tegninger - i det Hele
en Bog, der læses med Fornøjelse.
o. HELMS.
HoLGER MADSEN og AAGE H. KAMPP: Arbejdsopgaver; Tillæg til Holger Madsen og Aage H. Kampp: Danske Fugle, med Tegninger af Henning Anthon (anmeldt i D. 0. F. T., 1938, p. 99); Einar
Harcks Forlag, København, 1939. Kr. 0,40. - - Det lille Hæfte med
Arbejdsopgaver henvender sig i første Række til de Skoleelever, som
benytter ))Danske Fugle« ved Zoologiundervisningen; skønt dette i
nogen Grad har præget Hæftet, vil alle Begyndere i Ornithologien ved
et flittigt Studium af Opgaverne i Forbindelse med l>Danske Fugle«
kunne faa et udmærket Grundlag for videre Forskninger.
Afsnittet med Opgaver angaaende Reder kan ogsaa anbefales
Ornithologer, der ellers mener at være kommet ud over ))Skolebogsstadiet«, idet der her findes en Del Spørgsmaal, som det nok ved første
Gennemlæsning vil volde selv den forholdsvis kyndige nogen Vanskelighed at besvare.
HENRIK REEH.
GERH. HEILMANN &A. L. V.MANNICHE: Danmarks Fugleliv. 2. Udg.
Bd. I-III. Gyldendals Forlag København 1939. Kr. 65.00 - - Der
havde været en udmærket Lejlighed til en paatrængt, meget grundig
Revision af Værket, men den ny Udgave er desværre i alt væsentligt
kun et Optryk af den 11 Aar gamle første Udgave. Kun lidt er der
f. Eks. taget Hensyn til Forandringer i vor Viden om Fuglenes Udbredelse. Dette gælder f. Eks. den Store Skallesluger, Graagaasen og mange
andre, og det ser, for at nævne et enkelt Eksempel blandt de mange
ikke godt ud, at Kortnæbbet Gaas nævnes som tilfældig Gæst i Island,
hvor den jo nu forlængst kendes som Ynglefugl. Ny Arter er kun
delvis medtaget; jeg har saaledes bl.a. ikke kunnet finde Steppeviben
( Vanellus gregarius) omtalt, ej heller Lille Skraape ( Puffinus assimilis).
At der nu kendes flere Forekomster af Kohejre, Jomfrutrane og mange
andre sjældne Arter, kan heller ikke findes - og saaledes kunde man
blive ved. Alligevel vil vel Værket ogsaa i de kommende Aar gøre
god Nytte ved sin yderst populære og let tilgængelige Form.
R. HøRRING.

