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ANMELDELSER
ALWIN PEDERSEN: Myggenæs. Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag. København, 1935. Pris Kr. 6,50. - - I Ord og Billeder fortælles om Myggenæs, dets Fugle, Pattedyr og Befolkning. Først meddeles om Husmusen, der her som andetsteds paa Færøerne har slaaet
sig ned i Fuglefj ældene. Af Fugle findes udf ørligere Omtale af de mere
talrige Arter: Lunde, Ride, Isstormfugl og Sule. De forskellige
Metoder til Fuglefangst beskrives underholdende, og der er flere instruktive Fotografier af Hovedformerne for Lundefangst. Sulefangsten
helliges 2 Kapitler, 1 for de gamle Fugle, som tages en Foraarsnat, og
1 for de graa Ungfugle, der fanges, naar de er næsten flyvefærdige.
Den berømte Albatros, der i samfulde 34 Aar holdt til mellem
Sulerne paa Myggenæsholm, faar ogsaa et kort Kapitel.
Teksten kan være ganske underholdende at læse, men flere Steder
kunde større Kritik nok have været behøvet. Sulens berømte skotske
Yngleplads hedder Bass Rock og ikke ))Bath Rock«. Ref. kan vanskeligt forestille sig, at Riderne ikke skulde kende deres Reder nøje,
saavel før som efter en Forstyrrelse; derimod vilde det vel være mere
mærkeligt, om de ikke ustandseligt sloges med Naboerne, som det
nu engang er Skik og Brug blandt Maager. At Stormfuglens fedtede
Maveindhold skulde være af ligesaa katastrofal Betydning for den
Lunde, der maatte faa det over sig, som Affaldsolie fra Skibe, turde
vel ogsaa være lidt meget sagt. Det er næppe sandsynligt, at L undernes
Familieliv er slet saa indviklet, som Forf. beretter om paa Grundlag af
Færingernes Fortællinger; det er særdeles interessant at læse om
Myggenæsfolkenes Opfattelse af Lundens Yngleforhold, men trods alt
er Ref.'s Opfattelse modsat Forf.'s i ))at der ikke er nogen Grund til at
tvivle paa Rigtigheden ... «, naar man hører, at ))Ungerne«, der først
menes at blive forplantningsdygtige i deres syvende Aar (eller ogsaa
7 Aar gamle), i alle disse Aar straks skulde være,parat til at overtage
Udrugning og Opmadning af Aarets Unge i Tilfælde af en af Forældrenes Død.
Blandt Fotografierne findes mange pragtfulde Optagelser, hvoriblandt Ref. navnlig vil fremhæve et af en enkelt Ride paa et Klippefremspring, en Malemuk (Isstormfugl) med Æg og adskillige Sulebilleder, hvoraf især et af en flyvende Fugl. Et enkelt - forøvrigt
ganske instruktivt
Fotografi af nogle Malemukker ved et Hvalskrot, forekommer det Ref., burde have været beskaaret, saa at Havoverfladen var kommet til at fremtræde nogenlunde vandret og ikke
i en Vinkel paa ca 30° med Horisontalplanet.
LøPP.
AAGE KRARUP NIELSEN: En Hvalfangerfærd gennem Troperne
til Sydishavet. 3. Udgave, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
København, 1935. Pris Kr. 4, 75. - - Denne livlige Skildring af et
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Togt med et norsk Hvalfangerskib til det Sydlige Ishav fremtræder
hermed i en smukt udstyret Fornyelse. Forf. beretter gentagne Gange
om Oplevelser paa de antarktiske Fugles Ynglepladser. Fo.rf. gør
sikkert absolut ikke Fordring paa, at hans Notitser om Fuglene skal
tages strengt alvorligt, men derfor er det alligevel ikke opmuntrende
at se Skeden æ b, Chionis alba, blive tituleret ))Sneryper« endnu i
Bogens 3. Udgave, for selvom han udtrykker en vis Betænkning i
Teksten (p. 79), kaldes de dog i Billedunderskriften (p. 80) bramfrit
for ))Sneryper«. Det er Hvalfangernes private Kælenavn til den smukke,
hvide Vadefugl, ligesaavel som Betegnelsen ))Grib« er det for den sydlige Storkjove, Stercorarius antarcticus, men her faar vi Besked om,
hvilken Fugl det drej er sig om. Blandt Fotografierne findes nogle af
Æselspingviner, Pygoscelis papua, samt en Del instruktive Optagelser af Sydpolpingviner, Pygoscelis antarctica.
Iøvrigt er Bogens Indhold, som sikkert de fleste bekendt, en livlig
Skildring af Rejsens Forløb. En Tegning paa det løse Omslag
til Bogen er ikke heldigt valgt, da den forestiller B ri 11 ep in g vine r,
Spheniscus demersus, der har hjemme i Sydafrika og ikke nær saa langt
Syd paa som de Egne, hvor omtalte Hvalfangerekspedition arbejdede.
LøPP.

FORENINGSMEDDELELSER
Ved Professor, Dr. An. S. JENSEN's Velvilje kunde Foreningen i
Sæsonen 1934-35 ligesom i tidligere Aar holde sine Møder i Universitetets Zoologiske Auditorium.

Generalforsamling.
Tirsdag 29. Januar 1935 afholdtes Foreningens ordinære Generalforsamling; ca. 65 Medlemmer havde givet Møde.
Efter at Forsamlingen havde valgt Overretssagfører H. REPSDORPH til Dirigent, aflagde Formanden, Overlæge 0. HELMS, Beretning om Aarets Virksomhed. Foreningens Virk.en var gaaet i samme
Spor som tidligere, og man havde den Glæde, at Medlerrrntallet stadig
var stigende. Medens dette saaledes ved Udgangen af 1933 var ca. 480,
var det nu oppe paa 506, og for første Gang i Foreningens Levetid var
Medlemstallet naaet over 500. Det forøgede Antal Medlemmer gav
sig naturligvis ogsaa til Kende paa Foreningens Regnskab, saaledes
at man for første Gang i en Aarrække gik ud af Aaret med et, omend
meget beskedent, Overskud.
I Aarets Løb var der afholdt 5 Møder og 5 Udflugter, og man kunde
kun glæde sig over den livlige Deltagelse, der fandt Sted til begge Dele.
Den overordentlig vellykkede Udflugt til Bornholm under Mag. LøPPENTHIN's Ledelse opfordrede i høj Grad til Planlæggelse af lignende

