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Ran garv alla-Sys s el.
Det er bleven mig fortalt, at Kristofer J 6nsson i Vin das har
set en Ørn ved Fiskivatn i Landmannaafrjet 1922.

For Tiden ved jeg saaledes ikke Besked om mere end 3 Par
rugende Havørne paa Island, nemlig: 1 Par i Kj6sar-Syssel 7
1 Par i Dala-Syssel og 1 Par i fsafjaroar-Sysseh Muligvis findes
der dog yderligere 1 a 2 Par, om hvilke jeg ikke har faaet Oplysning; men en Tilbagegang i de sidste 5 Aar er desværre
sikker, og jeg havde ikke ventet andet, eftersom Udlægning af
Gift for Ræve vistnok i det væsentligste foregaar uforandret,
omend maaske i lidt mindre Udstrækning paa Vestlandet, hvor
netop de rugende Ørne har hjemme.

ANMELDELSE
R. HøRRING: FUGLE II. Danmarks Fauna, Nr. 30. 332 Sider med
70 Afbildninger. G. C. E. Gads Forlag, København 1926. Pris 5 Kr.,
indb. 6 Kr. 50 Øre.
Den med Længsel imødesete Fortsættelse af Bearbejdelsen af
Fuglene er nu udkommet og indeholder Lomfugle, Stormfugle, Vandhøns, Tranefugle og Vadefugle; i det tidligere udkomne Bind beskreves Andefugle og Hønsefugle.
De gode Egenskaber, som udmærkede det første Bind, findes tilfulde ogsaa i dette. Hver Art er grundig beskreven i sine forskellige Dragter, og der gives indgaaende Oplysninger oin dens Udbredelse og Livsforhold. Saavel Sommer- og Vinterdragt som Dragterne
for Han, Hun, unge Fugle og Dununger omtales indgaaende paa en
saadan Maade, at enhver, naar han benytter sig .af de givne »Nøgler«>
med Lethed vil kunne bestemme en hvilkensomhelst af de i Bogen
omhandlede Fugle og tillige faa gode Oplysninger om den. Ogsaa
de forskellige Racer er der gjort nøje Rede for, og det er i det
hele taget en overordentlig Fylde af Kundskaber, der her er samlet.
Trykt i Teksten findes Billeder af samtlige beskrevne Arter, noget,
der altid kan være til Hjælp ved Bestemmelsen; dog burde ved hver
Afbildning Forholdet til Fuglens virkelige Størrelse være angivet.
Bogen fortjener at ejes af alle, der her i Landet giver sig af med
Fugle; de vil i den paa en nem Maade kunne finde talrige Oplysninger, som ellers ikke er let tilgængelige.
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