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Fuglen var meget tillidsfuld; jeg kom den ind paa 2-3 m,
uden at det generede den synligt.
BANG CHRISTENSEN
Om overvintrende Stære, Sturnus vulgaris i Sydslesvig.
28. December 1935 iagttoges Stære i mindre Flokke; de overnattede i Rørene ved Slien. 1. Januar 1936 saas ved Husum paa
Slesvigs Vestkyst Stære i saa store Flokke, at de kunde dække
flere Tdr. Land, naar de søgte Føde. JØRGEN JØRGENSEN
Rede af Gærdesmutte, Troglodytes troglodytes, i Bysvalerede. I Portindkørslen til en Gaard i Ørsted paa Fyn
findes hvert Aar 2 a 3 Reder af Bysvale, Delichon urbica. I
Løbet af Vinteren havde Graaspurvene revet ca. en Trediedel
af den ene Rede ned, og her byggede et Par Gærdesmutter
Rede i Foraaret 1936, idet de udfyldte det manglende med
Mos.
E.FRIIS
Til Sammenligning skal blot henvises til NovRuP's Meddelelse om en Gærdesmutterede i en gammel Rede af Forstuesvale (D.O.F.T., 1932, p. 156; NovRuP in litt.).
LøPP.

ANMELDELSE
B. SÆMUNDssoN: fslensk dyr III, Fuglarnir. Reykjavik
1936. 8°. 700 S. med 252 Tekstfigurer. Pris: Isl. Kr. 15,00; indb.
Isl. Kr. 20,00 og 22,00.
- Som Fortsættelse af Forfatterens populære Bøger om Islands Hvirveldyr, der begyndte med Fiskene i 1926
og efterfulgtes af Pattedyrene i 1932, foreligger nu et digert Værk om
Islands Fugle. Det maa straks anføres, at dette ligesom de foregaaende
Bind er. affattet paa det islandske Sprog, saaledes at det næppe vil
være let tilgængelig for de fleste danske Læsere. For Forfatterens
Landsmænd vil det derimod være af den største Betydning for Udbredelsen af Kundskaben om Øens Fugle og vil antagelig kunne komme
til at spille en lignende interessevækkende Rolle, som Dr. N. KJÆRBØLLING's Fugleværk i forrige Aarhundrede havde det hos os.
Efter en kort indledende Omtale af de Mænd, der gennem Tiden
har arbejdet med Islands Fugle, følger paa 104 Sider et Afsnit, nærmest
i Lærebogform, om almindelig Fuglelære, der giver Læseren mange
Oplysninger om Fuglenes Anatomi, Udbredelse, Nytte og Skade, samt
Systematik med Omtale af de vigtigste Fuglegrupper, derimellem
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ogsaa enkelte fossile. Her kunde det jo nok angaaende Systematiken
indvendes, at den er meget lidt moderne, ja nærmest særdeles forældet,
thi skønt Forfatteren nævner HANS GADow's systematiske Inddeling
af Fuglene, der jo i sin Tid betegnede et stort Fremskridt, foretrækker
han dog at bruge den fra Skolebøger saa kendte Inddeling i 9 Ordener,
hvorimellem findes saa umulige Grupper som Svømmefugle, omfattende
alle Fugle med Svømmehud mellem Tæerne, og Vadefugle, omfattende
Hejrefugle, Traner o. a.; Steppehøns henregnes til Hønsefugle osv.
Forfatteren burde have benyttet Lejligheden til at oplyse sine Landsmænd om den mere moderne Inddeling af Fuglene.
I 2det Afsnit, der omfatter Resten af Bogen, findes da en indgaaende Skildring af samtlige paa Island forekommende 155 Fuglearter, herunder ogsaa de mere eller mindre tilfældige Gæster. Dette
Afsnit er absolut Bogens værdifuldeste, og Forfatterens nøje Kendskab til Øens Fuglefauna, baseret paa et langt Livs Iagttagelser,
borger for, at vi her staar overfor det betydeligste Bidrag til Kendskabet om Islands ornitologiske Faunistik, siden HANTZSCH's Værk
udkom i 1905.
Ved Nøgler prøves det at muliggøre Bestemmelsen af el'1 foreliggende Fugl til Slægt og Art. Ved hver Art anføres nogle af de vigtigste Kildesteder i Litteraturen vedrørende Islands Fugle samt de
islandske Navne for Arten ledsaget af Navnene paa de vigtigste europæiske Sprog. Forfatteren benytter selv ikke den moderne Nomenclatur og kommer kun undtagelsesvis ind paa, hvilke Underarter der
forekommer paa Island. Mange vil føle dette som en væsentlig Mangel,
men Værkets hele populære Tilsnit gør det vel berettiget kun at bruge
de binære systematiske Navne og at se bort fra Racespørgsmaalene,
der jo ellers er Tidens Løsen. Herefter følger for hver Art en Skildring
af Fuglens Ydre, idet der tages noget Hensyn til Forskelligheder efter
Alder og Køn. Det derefter følgende Afsnit giver Oplysning om Artens
Udbredelsesforhold, herunder dens Forekomst paa Island, og her
findes vel nok de Oplysninger, der vil give Værket blivende Værdi;
efter ret detaillerede Oplysninger om Artens hele Biologi sluttes hver
Art som Regel med en Omtale af dens Fjender og dens Nytte og Skade,
Emner, der jo ogsaa med Forkærlighed uddybes i ornitologiske Værker fra forrige Aarhundreder. Til hver Art er vedføjet et Tekstbillede
af Fuglen; naar man ved, hvor vanskeligt det er at skaffe saadanne
blot nogenlunde brugelige Billeder uden for stor Bekostning, maa det
ikke undre, at mange af dem er af ret ringe Beskaffenhed, ofte dog paa
Grund af daarlig Reproduktion.
I Betragtning af Forfatterens fremskredne Alder er der al mulig
Grund til at ønske ham til Lykke med, at han har naaet at faa fuldendt dette omfangsrige Værk, der særlig paa Island sikkert vil faa stor
Betydning for Folkeoplysningen og Interessen for Islands Fugle.

R. HøRRING

