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ansø ikke synger paa denne Maade, men som Bogfinkerne i
det øvrige Danmark.
Foruden de bornholmske Gulspurve har saaledes ogsaa de
bornholmske Bogfinker en Dialekt, der afviger, omend ikke
meget saa dog noget, fra Bogfinkesangen i det øvrige Land.
Noget andet er, at en eller flere Bogfinker visse Steder kan
synge paa en lidt afvigende Maade, f. Eks. hørte jeg i en Egn
i Smaaland, at en stor Del af Bogfinkerne havde Dobbeltslag.
HOLGER POULSEN

ANMELDELSER
F. GROEBBELS, H. KrncHNER og F. MoEBERT: Ornithologische
Hilfstabellen. Verlag Hans Broermann, Berlin 1938. Pris 1.50 RM.
- I tabellarisk Form gives en Række Oplysninger om Yngleforholdene hos samtlige i Tyskland ynglende Fugle samt om Arter, der
forekommer regelmæssigt paa Gennemtræk eller som Vintergæster.
For hver Art faar man Oplysning om den findes ynglende, paa Gennemrejse eller som Vintergæst samt om Legemsvægten. Endvidere anføres Antal Æg i Kuldet, Vægten af frisklagt Æg samt Længde og
Bredde af Ægget. Om Yngleforholdene oplyses, hvor vidt Han eller
Hun (eller begge Køn) ruger, Antal Dage mellem hvert Ægs Lægning,
Tidspunktet, hvor Rugningen paabegyndes, Rugetidens Varighed samt
Tiden indtil Ungerne er flyvedygtige. Det lille Hefte giver en særdeles
brugbar Oversigt over de nævnte Forhold.
P. JESPERSEN.
FRIEDRICH STEINBACHER: Die Vogel der palaarktischen
Fauna. Systematische Ubersicht der in Europa, Nord-Asien und der
Mittelmeerregion vorkommenden Vogel von Dr. ERNST HARTERT.
Erganzungsband, in Gemeinschaft mit Dr. FRIEDRICH STEINBACHER bearbeitet, nebst Geleitwort von Prof. Dr. E. STRESEMANN
und 2 Bildnissen; Heft 6-7. R. Friedlander & Sohn, Berlin 1938.
Pris: RM 10,00.
- Dette for Studiet af den palæarktiske Fuglefauna glimrende og saa værdifulde Værk (sml. Anmeldelse i D. 0. F. T.,
1937, p. 51) afsluttes med denne Levering, der omhandler nogle af
Vadefuglene og endvidere: Maagefugle, Alkefugle, Tranefugle, Vandhøns, Hønsefugle, Struds. Fremdeles findes et særdeles nyttigt Index
paa 55 Sider, udarbejdet af Dr. JOACHIM STEINBACHER.
Heftet ledsages yderligere af Billeder af HARTERT og FR. STEINBACHER, og i Forordet, dateret April 1938, skitserer STRESEMANN kort
Træk af Bogens Tilblivelse og dens 2 Forfattere, hvoraf ingen skulde
opleve Udgivelsens Afslutning. HARTERT døde 74 Aar gammel 1933
(sml. D. 0. F. T., 1934, p. 34-37), og herefter fortsatte STEINBACHER
Arbejdet paa egen Haand; han afsluttede det i November 1937. Paa

179
dette Tidspunkt var en af os netop sammen med ham i Berlin; han
glædede sig meget til at faa Bogen ud; han var tilsyneladende ved
godt Mod, men hans Helbred syntes dog ved umiddelbar Iagttagelse
knap saa godt som faa Aar tidligere. Kort efter maatte han da ogsaa
overgive sig, og et Par Maaneder senere indløb en kort Meddelelse
til os om, at han var afgaaet ved Døden 15. Februar 1938. Paa sit
Sygeleje havde han dog fortsat Korrekturlæsningen, og han fik netop
sidste Ark fra Haanden 3 Dage, før Døden indtraf.
STEINBACHER blev 60 Aar gammel. Havde Sygdom ikke gjort
Ende paa hans Liv, havde Ornithologien utvivlsomt endnu kunnet
vente sig betydelige Ydelser fra ham. Han var Ornitholog paa en bred
Basis, besad glimrende Sprogkundskaber og var dertil et sjælden fint
Menneske, en Mand, som de, der har kendt ham, nok skal vide at huske
og savne. Med FRIEDRICH STEINBACHER er en af vor Samtids betydelige Ornithologer gaaet bort.
B. LøPPENTHIN, K. PALUDAN.
H. F. WrTHERBY, F. C. R. JouRDAIN, N. F. TrcEHURST & B. W.
TucKER: The Handbook of British Birds, Vol I & II, 326 Sider
(31 Tavler) og 352 Sider (61 Tavler). - - H. F. & G. WrTHERBY,
Ltd., London, 1938.
- Siden 1924 har man, naar man søgte de
nyeste og nøj agtigste Oplysninger om Englands Fugle, været henvist
til det fortrinlige Værk: })A Practical Handbook of British Birds«,
Vol. I & II, der, i Samarbejde med en lille Stab af Englands mest
fremragende Ornithologer, var udgivet af den utrættelige engelske
Ornitholog H. F. WrTHERBY; man maatte stedse beundre den concentrerede Fremstillingsform, der alligevel gav udtømmende Oplysninger ikke alene om Fuglenes Dragter efter Alder og Køn og i de forskellige Aarstider, men ogsaa om deres Udbredelse, Racer, Yngleforhold o. m. a.
Naar man nu fra samme Udgiver modtager et nyt Værk om de
engelske Fugle, kan dette vel siges at være en Slags ny Udgave af
ovennævnte Haandbog, men der er foretaget en saa meget betydelig
Forøgelse af Værkets Omfang og Indhold, at man paa mange Punkter
staar over for et ganske nyt Arbejde. Forøgelserne falder særlig paa
Afsnittene })Field-characters and general Habits«, der er langt indholdsrigere, ligesom Afsnit om )iV oice« og ))Display and Posturing«
(Udseende, Stillinger og Væremaade) er ganske ny og meget nyttige
ved Studier i Marken. I det Hele ses det saaledes, at der i denne ny
Udgave ogsaa er lagt megen Vægt paa Fuglenes Biologi, der var lidt
stedmoderligt behandlet i ))Practical Handbook«; Afsnittene om Dragtbeskrivelserne er omtrent uforandrede. Et Fremskridt er det endvidere, at betydeligere Karakterer er trykt med Cursiv, hvorved man
lettere finder sig til Rette i det store Stof. Et Savn er det blot, at de
fortrinlige Nøgler over Slægternes Arter ikke er medtaget i den ny
Udgave; de var meget nyttige baade for Begyndere og Viderekomne.
Til Gengæld maa det betegnes som en betydelig Vinding, i alt Fald
for de mindre kyndige, at Værket, foruden de gamle Tekstfigurer,
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er udstyret med mange colorerede Tavler af alle de omtalte Arter;
en stor Del af disse Tavler er, trods deres Lidenhed, rene Kunstværker.
Alle Ornithologer bør eje dette ny Værk, der ogsaa uden Vanskelighed kan bruges som en Haandbog over danske Fugle; de verdenskendte Forfatteres Navne borger for, at der er ydet det bedst mulige.
Efter Planen skal Værket bestaa af 5 Bind, hvoraf allerede 1ste og
2det er udkommet i 1938; i Forhold til, hvad der ydes, er Prisen
overkommelig, idet denne for Købere af hele Værket er 21/- net.,
altsaa 23-25 Kr. pr. Bind. Enkelte Bind koster ellers 25/- net. Forlaget har som Gave sendt et Eksemplar af Værket til Foreningens
Bibliotek, hvor det kan beses.
R. HøRRING.
GfiNTHER NIETHAMMER: Handbuch der deutschen Vogelk unde. Im Auftrag der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft
herausgegeben. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig. - - Bd. I,
Passeres, af dette udmærkede Værk udkom i 1937 og er anmeldt ret
indgaaende i D. 0. F. T., 31, 1937, Side 94. Nu foreligger Bd. II
(1938), der behandler Klatrefugle, Skrigefugle, Ugler, Rovfugle, Hejrefugle, Aarefodede og Andefugle paa samme indgaaende Maade, som
det er kendt fra første Bind. Prisen for Bd. II er 15 RM, indbundet·
i Originalbind 16.80 RM.
R. HG.
FINN SALOMONSEN: Fugletrækket over Danmark. Hirschsprungs populærvidenskabelige Haandbøger, II, 1938. 228 Sider.
Hirschsprungs Forlag, København. Pris 8.50 Kr. (indb.). - - En
Bog med en samlet Fremstilling af Fænomenet ))Fugletræk« har vi
hidtil savnet i den danske Litteratur. Forfatteren har her præsteret
et særdeles smukt Arbejde, der giver fyldig Besked om, hvad man ved
om Fuglenes aarlige Trækrejser, idet han systematisk gennemgaar
alle de Spørgsmaal, der optaarner sig, naar man begynder at arbejde
med dette Emne.
Efter først at have redegjort for, hvad man maa forstaa ved Trækfugle i Modsætning til Standfugle, behandler han i særlige Afsnit saa
forskellige Emner som Vandrevejenes Retning og Udstrækning, ledsaget af mange instruktive Kort, selve Trækkets Forløb og de ydre
Forholds Indvirkning paa dette, Orienteringen under Trækket og
Trækfuglenes Fysiologi; her giver han en lille Oversigt over de nyere,
højst interessante Undersøgelser over selve Trækdriften og Aarsagerne
til dennes rhytmiske Svingninger, foraarsaget af stigende eller aftagende Lysmængde eller paavirket af endocrine Sekreter. Efter et
lille Afsnit angaaende det altid aabne Spørgsmaal om de oprindelige
Aarsager til Fuglenes aarlige Vandringer, bestaar Bogens sidste Halvdel af en ))Oversigt over de danske Fugles Trækforhold«, idet hver
Art her behandles for sig med orienterende Bemærkninger om, hvad
man, tildels gennem Ringmærkninger, ved om deres Træktider, Trækveje og Vinteropholdspladser.
Bogen er skrevet i en letlæselig og elegant Stil og giver, trods sit
populære Tilsnit, en uhyre Mængde reelle Oplysninger; naar man har
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læst den med lidt Eftertanke, ved man en ikke ringe Del af, hvad
der er værd at vide om dette højst interessante Emne. R. HøRRING.
CHRISTIAN VrnE: Fangerfolk og Fuglefjelde. H. Hagerups
Forlag. København 1938. Pris 12,50 Kr.
- I Sommeren 1936 deltog Forfatteren sammen med Vennen BøJE THORUP i en af Magister
FINN SALOMONSEN ledet zoologisk Undersøgelsesrejse til Nordvestgrønland, og den foreliggende Bog giver en Skildring af Indtryk og
Oplevelser paa denne Tur. Ekspeditionens Program var navnlig at
udføre ornithologiske Undersøgelser langs Kyststrækningerne i Upernavik- og Thuledistrikterne, men da de videnskabelige Resultater
senere vil fremkomme i en særlig Publikation, er ))Fangerfolk og
Fugiefjelde« en mere almindelig Rejseskildring, idet Fuglene dog,
hvad der er ret naturligt, indtager en fremtrædende Plads baade i
Teksten og Billederne. Selv om Bogen saaledes ikke kan betegnes
som en udpræget ))Fuglebog«, vil den fugleinteresserede Læser have
stor Fornøjelse af at læse denne unge Mands Førsteindtryk af det
grønlandske Fugleliv og Fuglefjeldenes Myriader af Indvaanere, ledsaget af mange fortrinlige Fotografier. Teksten er særdeles underholdende, krydret af en spontan Begejstring over den arktiske Naturs
betagende Skønhed, og Bogens rige Illustrationsstof, ca. 170 Fotografier, optaget af Forfatteren, rummer en Mængde ypperlige Billeder
baade af Nordgrønlands storslaaede Natur og af en Række interessante
Folketyper.
P. JESPERSEN.

FORENINGSMEDDELELSER
Ved Prof., Dr. R. SPA.RcK's Velvilje kunde Foreningen i Sæsonen
1937-38, ligesom i tidligere Aar, afholde sine Møder i Universitetets
Zoologiske Auditorium.
Generalforsamling.
Tirsdag 18. Januar 1938 afholdtes Foreningens ordinære Generalforsamling.
Formanden, Overlæge 0. HELMs, bød velkommen og meddelte, at
Bestyrelsen havde valgt Overretssagfører H. REPSDORPH til Dirigent.
Derefter aflagde Formanden Beretning om Foreningens Virksomhed,
der i det forløbne Aar havde holdt sig i det sædvanlige Spor. Medlemstallet, der ligger omkring 550, havde holdt sig nogenlunde konstant; en Del nye Medlemmer var tilkommet, men samtidig var en
Del ældre gaaet fra. Trods det store Medlemsantal var det desværre
vanskeligt at skabe økonomisk Balance, navnlig fordi Trykningen af
Tidsskriftet var blevet betydeligt dyrere paa Grund af den almindelige
Prisstigning i Aarets Løb. Bestyrelsen skred nødig til et Forslag om
at forhøje Kontingentet, men man vilde søge at bringe Udgifterne ned.
Tidsskriftet var iøvrigt udsendt med det sædvanlige Antal Hefter,
og Bidrag fra Medlemmerne, saavel større Artikler som mindre Med13

