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den ældre Slægt, har »Vore Sangfugle« været et Sted, hvorfra
de har høstet rig Oplysning om danske Smaafugle, og som de
ofte tænker paa med Taknemlighed. Beskrivelserne af Sang:.
fuglene, deres Sang og Liv hviler i alt væsentligt paa egne Iagttagelser, og det var et stort Fond af Kundskaber om Fuglene,
den afdøde besad og gjorde andre delagtige i paa en Tid, da
Interessen for Fuglene ikke var saa stor som nu, og da det
her i Landet kun var sparsomt med overkommelige Hjælpemidler til at lære dem at kende. Synderligt andet om Fugle
skrev han ikke; et lille Arbejde om »Borgø og dens Fuglesang«,
der udkom i 1885 i samme Række Skrifter som »Vore Sangfugle«, viser hans Interesse for hele Naturen og giver en smuk
Beskrivelse af Fuglenes Opvaagnen en Sommermorgen. Severin
Petersen levede stille og tilbagetrukket, søgte kun i ringe Grad
Selskab med andre fuglekyndige og blev aldrig Medlem af vor
Forening; hans Bog om »Vore Sangfugle« vil dog længe bevare
hans Navn blandt danske Fuglevenner.
0. Helms.
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U oder ovennævnte Titel er udkommen, trykt paa Engelsk, en
Bog paa 239 Sider. Forfatteren, der er kendt af mange danske
Ornithologer, har levet de sidste 20 Aar i Siam, dels i Landets
sydligere Dele paa Malakkahal vøen, dels i en Aarrække i Bangkok;
han har under hele sit Ophold i Landet beskæftiget sig indgaaende
med dets righoldige Fugleverden, baade som biologisk Iagttager og
som Jæger og Samler. Meget omfattende og værdifulde Skindsamlinger fra Siam er i Aarenes Løb sendt af Aagaard til Zoologisk
Museum i København, flere danske Privatsamlinger, særligt til Direktør Christia ni (nu i Oslo) og Anmelderen, samt til forskellige
Museer i Amerika, England og Japan. Forfatteren har herved erhvervet sig et absolut førstehaands Kendskab til Siams Fugle.
Bogen er ikke specielt skrevet for Ornithologer af Fag; Hensigten har været at give et orienterende Overblik over de Fugle,
der forekommer nogenlunde almindeligt i Bangkok og Omegn; man
maa her erindre, at Landets betydelige Udstrækning og Forskellig-
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hederne i de geografiske Forhold medfører, at Fuglefaunaen i Landets nordlige og sydlige Dele ikke er ensartet.
Der er i det paagældende Omraade, Bangkok og Omegn, som
ligger i Lavland, paavist ca. 220 Arter; heraf er 110 behandlede i
Værket. Der gives for hver Fugl latinsk og engelsk Navn; de geografiske Racer er præciserede. Der følger en kortfattet Beskrivelse
af Fuglen og derefter et Afsriit om dens Livsforhold, Stemme, m. m.,
samt Yngleforhold; Æggene beskrives, for saa vidt de kendes. Ved
næsten alle beskrevne Arter (fraregnet de meget store som Gribbe
og lignende) findes en Tavle med fotografisk Gengivelse af Fuglen
efter Skind; disse giver jo ingen Forestilling om Farverne, men er
beregnet til at give et Indtryk af Fuglen i Almindelighed, saavidt
dette kan naas ad fotografisk Vej.
Bemærkelsesværdigt for et tropisk Land som Siam er Skrigefuglenes store Antal. I Bogen anføres f. Eks. 6 Isfuglearter fra
Bangkok og Omegn. Om en Skrædderfugleart, Orthotomus sutorius,
beretter Forfatteren indgaaende og særdeles fornøjeligt om sine
Iagttagelser af dens Redebygning ved Sammensyning af Blade, idet
Fuglene flere Gange ynglede paa hans Veranda og altsaa lod sig
studere paa nærmeste Hold; det synes virkeligt, at Fuglen formaar
at slaa en Slags Knude paa Traadene. Om den sorte Grib, Otogyps calvus, meddeles, hvorledes den kun gør sig lidet bemærket,
idet den flyver i meget betydelige Højder; men naar et større Dyr
dør i det frie, varer del ikke mange Minutter, før Gribbene begynder at dale ned fra Luften, skønt ingen var at se i Forvejen, og
samler sig i Snesevis om Aadslet. Forskellige Hejrearter er almindelige paa Rismarkerne, medens Maager og Ænder er svagt repræsenterede.
Bogen er væsentlig beregnet paa Læsere, der har Ophold i Siam
eller i hvert Fald har Tilknytning til Landet, men den vil ved sin
lette Overskuelighed iøvrigt have Interesse for alle, der beskæftiger
sig med Fugle paa en eller anden Maade.
Det egentlige Salg vil foregaa i Bangkok, men Firmaet Andreas
Fred. Høst & Søn, Bredgade 35, Kbhvn., Tlf. 13.005, har nogle
indbundne Expl. til Salg. Prisen er 15 Kroner.
A. Jørgensen, Læge,
Bramminge.

FORENINGSMEDDELELSER
MØDER
I Vinteren 1929 samledes Foreningens Medlemmer 4 Gange, og
ligesom tidligere Aar kunde Foreningen ved Professor, Dr. Ad. S. Jens ens Velvilje afholde sine Møder i Universitetets zoologiske Auditorium. Foredragene var følgende:

