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Anmeldelser

tale af artens udbredelsesområde. Hyppigheder er
angivet ved en af flg. 6 grader: Abundant, common,
uncommon, scarce, rare eller vagrant. Det bliver hurtigt klart, at udtrykket »uncommon« er uheldigt
valgt; i mangfoldige tilfælde ville »fair ly common«
have været mere dækkende. I flere tilfælde, som
f.eks. Lizard Buzzard, er jeg ikke helt enig med forff.
og ville have ophøjet »uncommon« til »common«
men det vil føre for vidt at kommentere nærmere her'.
Jeg vil også påpege den alt for hyppige brug af betegnelsen »resident«, der jo betyder standfugl. I betragtning af hvor mange vidnesbyrd, der kommer om
de afrikanske fugles trækbevægelser, ville jeg have
været meget forsigtig med at bruge udtrykket »resident« jeg kan således dårligt forestille mig, at den
lille svale Dusky Cliff Swallow, hvis nærmeste ynglepladser - så vidt jeg ved - ligger i Cameroun, skulle
være standfugl, og der kunne nævnes mange lignende
eksempler.
Imponerende er det, at forff. har illustreret tørtidens forekomster, der ifølge sagens natur og charterflyvningens fartplaner, er langt de bedst undersøgte,
med udbredelseskort for ikke mindre 385 arter. Kortene skal naturligvis kun være et fingerpeg, idet de i
nogen grad afspejler de mest besøgte lokaliteter, men
de er alligevel meget nyttige. Det må have været et
hestearbejde at lave dem.
Der er et væld af fotografier i bogen, de fleste af
dem fremragende og alle taget i Gambia. Biotopsbillederne er ikke de mindst vigtige. Alt i alt fremtræder bogen meget appetitvækkende. Og så er den tilmed skrevet på et ordentligt engelsk.
Til alle dem, der påtænker en ferie i Gambia i den
kommende vinter, kan jeg kun sige: Husk at få denne
bog med i bagagen. Det vil være en god investering.
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Aktuelt
REDAKTIONEN BEKLAGER
. .. den meget sene udsendelse af dette hæfte af tidsskriftet. En af de væsentligste grunde er forårets typografkonflikt, som bl.a. bevirkede, at vi kom på den
»gale« side af trykkeriets sommerferie. Vi stræber efter at indhente forsinkelsen til hæfte 3-4, som vi håber at få ud omkring nytår. Vi beder om læsernes
overbærenhed.

REDAKTØRENS FARVEL
Med dette nummer af tidsskriftet siger undertegnede
tak for mange års samarbejde med kollegerne i redaktionen og de talrige bidragydere. Sidstnævnte
gruppe er jo de egentlige skabere af tidsskriftet, og
jeg vil derfor benytte lejligheden til igen at opfordre
til at indsende stof til tidsskriftet. Dokumentation om
den danske fugleforskning er mere nødvendig end
nogensinde.
Efter nedlæggelsen af Feltornithologen og fremkomsten af Fugle har vi i redaktionen drøftet muligheden for at udvide tidsskriftets stofområde til også
at omfatte noget af det stof, f.eks. rapporter fra de
faglige grupper i DOF, der tidligere blev trykt i Feltornithologen, men som er mindre egnede til Fugle.
Disse overvejelser er endnu langt fra tilendebragt, og
vi hører meget gerne tilkendegivelser fra læserne.
Reaktioner fra læserne er altid vigtige for at kunne
lave et bedre tidsskrift, så vi håber på mange breve
i de kommende måneder.
Hvad der end sker i den kommende tid, føler jeg,
at tidsskriftet trænger til nye og friske kræfter. Jeg
ved, at mange vil give mig ret. Navn og adresse på
den ny ansvarshavende redaktør vil blive meddelt i
næste nummer, og indtil da vil stof fortsat kunne sendes til undertegnede, som forbliver i redaktionen som
menigt medlem.
BPN

TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN
... ønsker DOFT til foreningens formand, Lorenz
Ferdinand, som blev 60 år d. 26. september.

