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Tilstand og døde af Sult. Den første Lunde indleveredes til
Udstopning hos mig 6 December. Flest Fugle fandtes fra
Midten til Slutningen af Januar, da jeg ofte fik 4-5 Stkr. daglig til Udstopning. Enkelte fandt ogsaa Vej ind i Lim(jorden;
saaledes blev 9 Januar af nogle Fiskere i Fæggesund fanget en
Lunde~ der var saa udmattet af Sult, at den straks efter døde.
I Thisted Bredning fangede en Dag nogle Fiskere en Krabbedykker, som ogsaa døde kort efter at den var fanget.
M. EWALD HANSEN.

Thisted i Februar 1907.

ANMELDELSER.
R. MULLER:
VILDTET OG JAGTEN I SYDGRØNLAND.
(A. Hagerup, Kbhvn. l!J06).

De første 141 Sider af dette omfangsrige Arbejde handle om
Fjervildtet, og skønt Forfatteren i sin Fortale udtrykkelig fastslaar,
at han skriver som Jæger for Jægere, ikke som Zoolog for Zoologer, ville sikkert mange af dette Tidsskrifts Læsere have Fornøjelse
af at gøre Bekendtskab med R. MiUlers Bog. Det er Erfaringer
fra et over 20-aarigt Ophold i Grønland, der her fremkomme, og
Skildringens Friskhed og Troværdighed kan ikke undlade at fængsle
den, der har Sans for vild Natur og Fugleliv; at der paa forskellige Punkter kan rejses videnskabelige Indvendinger, betyder da ikke
stort, saa meget mere som Forfatteren jo selv afvæbner saadan Kritik i Fortalen; snarere vil det hænde selv den mere indgaaende
Fuglekyndige, at han
som Mi.i.Iler haaber
finder Ting i Bogen,
vel værd at lægge Mærke til.
Blot en Bemærkning. Det kan maaske synes vel frejdigt af den,
der aldrig har været i Grønland: at ville tale med om et saadant
Spørgsmaal som Ederfuglens Aftagen; men Forfatteren af disse
Linier kan dog ikke undertrykke sin Tvivl om det berettigede i at
bedømme Fuglens Antal a 1ene efter den indsamlede Dunmængde.
Mon det ikke giver et for mistrøstende Resultat'?
E. L. S.
VIDENSKABELIGE MEDDELELSER FRA DEN NATURHISTORISKE
FORENING I KØ BEN HAVN 1906.

Aargangen indeholder Beretning om en o r nit h o 1og is k Udfl ug t ti 1 S a It h o 1men 27 Maj under Ledelse af Viceinspektor
Winge, der omtaler det rige Liv af Vade- og Svømmefugle, man
endnu kan blive Vidne til paa Saltholmen. Naar der. staar )>Tilfældigvis iagttoges ikke Stenvender og Dvergterne: der vides at
yngle paa Øen«, saa er det for den førstes Vedkommende næppe
nogen Tilfældighed ; talrig har den ikke ynglet paa Øen i den sidste
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Snes Aar, og haardt efterstræbt ere Æggene blevne af Samlere. Mærkeligt nok nævnes blandt de iagttagne Fugle ikke den hvide Vipstjært (Motacilla alba), som Anm. har truffet i ikke helt ringe Tal
paa Øen.
Fuglene ved de danske Fyr i 1905. 23. Aarsberetning om
danske Fugle. Ved Her 1uf Wing e.
Afhandlingen, der som sædvanlig ledsages af et Kort, hvorpaa
alle Danmarks Fyr og Fyrskibe ere afsatte, slutter sig ganske til
den foregaaende Række og begynder med følgende korte Opgørelse:
»I 1905 indsendtes fra 37 af de danske Fyr til zoologisk Museum
983 Fugle af 62 Arter faldne om Natten i Træktiden. I det hele
var der faldet over 1300 Fugle.« Som sædvanlig udgør Lærker
(Alauda arvens is), Sang d ros 1er (Tizrdus musicus) og Stære (Stizrnus vulgaris) Hovedmængden af de faldne Fugle; ingen, ikke tidligere falden Art, var kommen til. Kønnet er for en overordentlig
stor Mængde af de indsendte Fugle bestemt af E. Lehn Schiøler.
Det Afsnit: hvori W. meddeler sine egne Iagttagelser om Trækfuglenes Ankomst og Afrejse ved Kbhvn., er altid interessant for dem,
der andetsteds i Landet gøre lignende Iagttagelser; medens de af W.
optegnede Ankomsttider i Almindelighed ere meget tidlige, viser det sig
ved Sammenligning gennem en Aarrække, at nogle af de tidligste Trækfugle nvl. Stær og Vibe komme adskilligt tidligere til Anm's Iagttagelsesomraade (Haslevegnen) end til København. Meget store Fuglefald have ikke fundet Sted nogen Nat; de Nætter, hvor der faldt
flest forskellige Arter, var fra 27-29 September. I Afsnittet ))Forskellige Iagttagelser fra Fyrene« meldes forskellige Steder fra om
større eller mindre Flokke af Skarver (Phalacrocorax carbo). Under
de )) Usædvanlige Tildragelser i 1905<< omtales bl. a. Forekomsten af
T ri e I (Oedicnemus crepiians) (2 Gange), Tops karv (Phalacrocorax
graculzls) og Skrigørn (Aquila nævia).
FLOHA OG FAUNA. AAHBOG FOH NATUHVENNEH OG
NATUHHISTORISKE SAMLEHE.
Udgivet af H, C. Jensen Haarup og Esben Petersen.

1 Hæfte 1907.

Hæftet indeholder Fortsættelse af )) Nogle Optegnelser om Fuglebestanden særlig fra Them Sogn og nærmeste Omegn« (1864-1905).
Af Hans Jen sen, Anelund.
Optegnelserne vise Forf. som i Besiddelse af nogen Kendskab
til og Interesse for Fuglene paa hans Egn; man vilde læse dem med
mere Glæde, hvis Forf. var mindre ivrig efter at fange Skovskader
i Saks, skyde Isfugl og Vandstær. Om Løvsanger, Gransanger og Grønsanger (Phyllopseustes trochilus, mfus, sibilatrix)
skriver han, »Deres Sang og hele Levevis har meget tilfælles, saa
jeg ikke med Sikkerhed har kunnet bestemme de enkelte Arter«.
Saa havde det dog været bedre ikke at omtale dem; nu staa de
opførte som ynglende, tiltrods for, at Forf. indrømmer ikke at
kende dem.
0. H.

