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Den kendte, tyske Ornitholog, Dr. Hugo Weigold, giver i det foreliggende Hæfte en almindelig Oversigt over Fuglefristederne langs
den tyske N ordsøkyst samt en kort Redegørelse for de Resultater,
der er opnaaet ved Fredningen paa de forskellige Steder. Som
Fuglefristeder nævnes ialt 13 forskellige Lokaliteter, der alle er
Smaaøer eller Partier af større Øer, og af hvilke Navne som Borkum, Memmert, Norderney, Langeoog, Norderoog, Ellenbogen paa
Sylt, Helgoland og Jordsand er de mest kendte.
I en kortfattet Fremstilling gives der en historisk Oversigt over
Fredningen og dens Forløb paa hvert Fuglefristed fra Fredningens
Begyndelse og til Aaret 1923. Det er især fra Aarene omkring 1907,
at Fredningen bliver effektiv, og det er som Regel først fra det
Tidspunkt, at der foreligger aarlige Beretninger om Fuglebestanden
paa de forskellige Steder. Det er saaledes en betydelig Række Aar,
hvorfra der forefindes Undersøgelser for adskillige af Fristedernes
Vedkommende. Aarene under Verdenskrigen har næsten overalt
bragt store Forstyrrelser i Fredningen, idet Fuglemængden meget
ofte er gaaet stærkt tilbage eller i hvert Falp. ikke har haft nogen
nævneværdig Fremgang. Flere Lokaliteter er endog h lt eller delvis
opgivet som Fuglefristeder, som f. Eks. Borkum, JuL Norderney og
Ellenbogen paa Sylt, og det er derfor gennemgaaende et trist Billede,
man faar af den nuværende Tilstand paa de tyske Fuglefristeder.
Medens de ekstraordinære Forhold under og umiddelbart efter
Verdenskrigen saaledes har ødelagt mange af Fristederne, vil man,
naar man betragter Forholdene i Tiden fra 1907 til 1914, se, at
Fredningen næsten overalt har bevirket en betydelige Fremgang i
Fuglemængden. Det største Fuglefristed er nu Øen Memmert, og
her har Forholdene udviklet sig særdeles gunstigt, selv om der i
Aarene 1916-19 nærmest har været en Stilstand i Udviklingen. I
1906 var Totalmængden af ynglende Fugle 550 Par, medens den
for 1923 er opgivet til 9700 Par. Af disse Par var 5500 Sølvmaager,
Laras argentatus, 2000 Splitterner, Sterna cantiaca, og 2000 dels Terner, Sterna hirundo, dels Havterner, Sterna macrura. Af en Sammenligning mellem disse Arters Mængde i Aarene 1915-16 og i 1923 vil
det fremgaa, at der for disse A.rters Vedkommende er en utvivlsom
Fremgang at spore; men ser man paa Mængden af de øvrige Arter,
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der i mindre Tal yngler paa Øen, vil man bemærke, at disse næsten
alle er gaaet tilbage siden Aarene 1915--16. En særlig Interesse
knytter sig selvfølgelig til Beretningen om Fredningen paa Jordsand.
Fredningen i Aarene 1906-14 medførte en Stigning fra c. 160 til
2900 ynglende Par. I 1919 var Bestanden derimod reduceret til
ikke engang 500 Par, hvorimod den som bekendt senere atter er
forøget en Del.
Beretningen, der er illustreret ved nogle grafiske Fremstillinger,
der for hver Lokalitet viser Antallet af ynglende Par i de forskellige Aar, vil blive læst med Interesse af enhver, der sympatiserer
med Tanken om Fuglefristeder.
P. Jespersen.
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I Aaret 1832 udkom et Jagttidsskrift med ovenstaaende Navn.
Det eksisterede kun nogle faa Aar, og et Forsøg paa en ny Udgave
i 1859 fandt heller ikke megen Tilslutning, hvorfor det nu kun
findes i meget faa Eksemplarer. Viceskoleinspektør L. P. Olsen har
imidlertid iaar paa eget Forlag udgivet i Bogform dette vor første
Jagttidsskrift, der var redigeret og formodentlig ogsaa for en væsentlig Del skrevet af Steen Steensen Blicher.
Tidsskriftets forskelligartede Indhold fremtræder i den foreliggende Form nærmest som en Haandbog for Jægere og har som
saadan en ikke ringe kulturhistorisk Interesse. Spredt i Tidsskriftets
Artikler findes imidlertid ogsaa adskillige ornithologiske Iagttagelser,
som den specielt fugleinteresserede Læser vil have Fornøjelse af at
stifte Bekendtskab med. Blicher var som bekendt en ivrig Jæger,
men desuden en stor N aturven, og man glæder sig over ofte at se
Beviser paa hans aabne Øjne for og hans Kærlighed til Naturen.
Tidsskriftet, der saaledes er blevet til for omtrent 100 Aar siden,
giver et udmærket Tidsbillede, og da det ydermere er skrevet i et
særdeles underholdende og fornøjeligt Sprog, er der næppe Tvivl
om, at mange Jægere og naturinteresserede Mennesker vil have Glæde
af at fordybe sig i det.
Bogen faas ved Henvendelse til Udgiveren, Viceskoleinspektør
L. P. Olsen, Kildevældsgade 87, Kjøbenhavn, Str.
P. Jespersen.

