HERMAN SCHALOW
Natten mellem den 9de og lOde December 1925 døde den tyske
Ornitholog, Professor Herman Schalow i en Alder af 74 Aar.
Ved hans Død er en af Tysklands mest kendte Ornithologer gaaet
bort, og Deutsche ornithologische Gesellschaft har derved mistet
et af de Medlemmer, der, har haft størst Betydning for dets Trivsel,
idet Schalow gennem en lang Aarrække var Medlem af dets Bestyrelse. Fra 1907 til 1921 var han Præsident for Foreningen,
hvorefter han først blev valgt til Æresmedlem og senere til Ærespræsident. Ved sin Død var han desuden Æresmedlem af en
Række tyske og udenlandske ornithologiske Foreninger og naturvidenskabelige Selskaber.
Af Herman Schalows mere bekendte Arbejder kan nævnes det
store Værk »Beitråge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg«,
1919, samt »Die Vogel der Arktis«, 1904, som er trykt i det kendte
af Romer og Schaudinn udgivne Værk »Fauna arctica«, og
giver den første udførlige Oversigt over den arktiske Fugleverden.
Hertil kommer endvidere en Mængde Afhandlinger om Fugle fra
næsten alle Egne af Jordkloden samt en betydelig Række ornithologiske Iagttagelser fra Tyskland, i Særdeleshed fra Brandenburg. Schalow fik aldrig Lejlighed til selv at rejse i fremmede
Verdensdele, men han har bearbejdet det ornithologiske Materiale
fra en Række forskellige Indsamlinger. Han var saaledes særdeles
produktiv; gennemser man »Journal fiir Ornithologie« fra 1875 til
1919, vil man vanskeligt finde et eneste Bind, der ikke indeholder
en eller flere Afhandlinger af ham, og samtidig er adskilligt andet
offentliggjort i en Række andre Tidsskrifter. Ihvorvel Schalow beskæftigede sig meget med ornithologisk Systematik, er det dog
næppe som Systematiker, at han har haft størst Betydning; som
ornithologisk Bibliograf og Historiograf var han derimod kendt
langt uden for Tysklands Grænser.
Herman Schalow havde i Aarenes Løb samlet et Bibliotek af
ornithologisk Litteratur, der omfattede omtrent 6000 Bind. Denne
Bogsamling har han ved sin Død skænket den tyske ornithologiske
Forening, der derved har faaet et værdigt Minde om sin mangeaarige og energiske Leder.
P. Jespersen.
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