DANSK ORNITHOLOGISK FORENING.
Naar » Ornitlwlogisk Tidsskrift« nu udkommer med sit første
Hæfte som Organ for »Dansk ornithologisk Forening«, som Meddelelsesmiddel for og Bindeled mellem Foreningens Nledlemmer, vil
det være paa sin Plads straks at gøre Rede for de Tanker og Anskuelser, som har været ledende ved Foreningens Stiftelse, at fremsætte omend i skitsemæssig Form nogle af de Opgaver, son1 Foreningen antagelig vil komme til at beskæftige sig med, og at omtale
Maaden, hvorpaa disse Opgaver kan tænkes løste.
I de fleste Kulturlande findes ornithologiske P'oreninger af større
eller mindre Omfang, og her i Danmark er Tanken om en saadan
heller ikke ny; allerede for 15 Aar siden blev drøftet Muligheden
af et Tidsskrift, men Tidspunktet fandtes den Gang ikke egnet, og
det er da hidtil blevet ved mindre Sammenslutninger. Imidlertid findes
der nu rundt om i Landet saa mange Mennesker, der interessere sig
for Fugle og sysle med Studiet af dem, at der sikkert er Trang til
genne1n en Forening at skabe et Bindeled, hvorved Studiet af Fuglene
kan fremmes, en Forening, hvis Medlemmer kan faa Lejlighed til
at komme sanzmen og drøfte deres Interesser sammen med andre,
høre Foredrag, deltage i Udflugter og gennem et Tidsskrift dels nyde
godt af andres Erfaringer, dels lejlighedsvis meddele nogle af deres
egne og tillige kan faa et Overblik over nyudkomne ornithologiske
Afhandlinger.
Som Foreningens væsentligste Formaal staar det at
v æ k k e og f r,,e mm e [{en d s k a b en til og In ter es s en for Fug lene, særlig den danske Fugleverden.
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Danmark har paa Grund af sine Naturforhold en Fugleverden,
til hvilken der ikke findes Sidestykke i det allermeste af Nord- og
Mellemeuropa; der behøver kun at henpeges paa Rigdommen af
Sangere i Skovene, paa de ejendommelige Kolonier af Vade- og
Svømmefugle ved Kysterne. Desværre ere her som i mange andre
Lande talrige Fizglearler i Færd med at udryddes dels paa Grund
af Naillrforholdene, dels og væsentlig paa Grnnd af Efterstræbelse.
For »D. o. F.« vil det være en Opgave ikke blot at udbrede i saa
vid Udstrækning som mnlig Kendskab og dermed Kærlighed til Fuglene, men ogsaa søge at holde Haanden over og beskytte de danske
Fnglearter, der trues med Udryddelse.
Som bekendt lader selv den mest overfiadiske Kendskab til Fuglene
her i Landet meget tilbage at ønske for den overvejende Del af Befolkningens Vedkommende. De allerfieste leve og dø uden at kende
andre Fllgle end Spurv og Svale, naar det komm_er højt, Stær
og Krage. At brede nogen mere Oplysning om Fuglene i vide
Kredse vil være en god og fortjenstfuld Opgave for »D. o. F.«; ~et
kunde ske dels ved Foredrag, dels ved Avisartikler, Smaaskrifter
og Udgivelse af gode Afbildninger af Fugle. Men ogsaa for dem,
der kunde ønske mere indgaaende !fondskab om Landets Fugle,
deres .Forekomst og Udbredelse, deres Frenztrængen eller Aftagen,
deres Liv i det hele taget, vil Foreningen haue Opgaver nok at løse.
Der savnes i høj Grad eti Gennenwrbejdelse af hele den danske
Fuglefauna, et Arbejde, der kun kan løses ved mange Kræfters
Sanwirken, et Arbejde, sonz skulde give sig Udslag i en Bog om
Danmarks Fugle, udarbejdet med nøje Kendskab til de Arter og
Underarter, der findes her i Landet, udarbejdet af det rige Stof,
som findes dels rnndt i Samlinger, dels i Lileraturen, dels utrykt i
paalidelige Optegnelser. Et saadant Værk har været savnet i nwnge
Aar, thi det eneste Arbejde, som omhandler hele Danmarks Fuglefauna, svarer ikke længere til, hvad man ønsker og trænger til at
vide om Danmarks Fugle, og har desuden længe været udsolgt.
I Løbet af Vintemwanederne var det paatænkt at afholde Møder
med Foredrag og Diskussion om Emner fra Fugleverdenen; ifølge
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Sagens Natur nwa saadanne Møder afholdes i /{øbenhavn og naturligvis derfra søge deres fieste Deltagere, dog kan man vel vente, at
Medlemmer omkring fra i Landet af og til vil gæste dem og høste
Udbytte deraf.
Fællesudfiugter med det Formaal at besøge ornithologisk interessante Steder ville utvivlsomt være et ypperligt Bindeled mellem
Foreningens Medlemmer og kunne gøre Regning paa stor Tilslutning,
saaledes som det har vist sig med de af »Naturh. Forening« iværksatte Udfiugter. Meningen med disse Ture var den, at de ikke saa
meget skulde beregnes paa dem, for hvem Syslen med Fugle udgør
en Hovedinteresse og optager en væsentlig Del af Tiden, og om
lwenz det kan antages, at de Jævnlig foretage Udfiugter selv; snarere
skulle de beregnes for saadanne, som have nogen /{endskab til Fugle
og kunde have Lyst til at udvide deres !fondskaber og Erfaringel'
paa dette Omraade.
Hvor mange Menneske/' findes der f. Eks. ikke, der aldrig har
haft Lejlighed til at iagttage /{oloi1ier af vore Svømme- og Vadefugle i Yngletiden? og det Billede, som disse frembyder, kan nwn
dog være sikker paa i høj Grad fængsler enhver, der har lidt Sans
for Naturen. Fuglelivet og Fuglesangen i Skoven en Foraarsmorgen
er Jo ligeledes et ypperligt Maal for en Udfiugt; ogsaa kunde man
tænke en Fællestur til et gunstigt Sted for om Eftersommeren at
iagttage det rige Liv af Vadefugle, der mange Steder viser sig ved
f{ysterne, eller om Vinteren at betragte Flokkene af nordiske ll!;nder
og andre Svømmefugle.
Ogsaa udadtil kunde det an lages, at Foreningen fik Opgaver,
f. Eks. ved Henvendelse til Lovgivningsmyndighederne i Fredningsspørgsmaal, ved Skridt til Oprettelse af Fuglefi·isteder eller lignende.
Et særligt ornithologisk Tidsskrift har man som bekendt aldrig
haft i Danmark*. Hvad der er offentliggjort om danske Fugle,
bortset fra de sparsonzme Afhandlinger, der ere udkomne særskilt,
findes i Tidsskrifter, i de senere Aar væsentlig i »Videnskabelige
Meddelelser fra naturhistorisk Forening« og i »Flora og Fauna«.
* For 15 Aar siden udkom dog et saadant med '1 N11mre.
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Men der er sikkert Trang til og Læsekreds for et Tidsskrift, der
udelukkende omhandler Fugle, og Stof vil et saadant antagelig
næppe komme til at savne. At Tidsskriftet i første Række vil behandle Danmarks Fuglefauna er en Selvfølge, men ogsaa paa Fuglelivet i vore nordlige Bilande vil der blive lagt særlig V ægt; naturlig vis vil ogsaa Meddelelser andetsteds fra blive optagne, naar de
antages at kunne have Interesse, og Intet, der vedrører Fuglene og
deres Liv, skal være udelukket, idet Tidsskriftet ikke blot ønsker
Artikler om Fuglenes Udbredelse, Levevis, Træk, Redebygning osv.,
men ogsaa lejlighedsvis vil bringe Afhandlinger om Fuglenes indre
og ydre Bygning samt Systematik.
Særlig interessante Meddelelser fra fremmede Tidsskrifter ville
blive givne i Oversættelse, og Afhandlinger, der udkomme paa de
nordiske Sprog, ville blive anmeldte, ligesom ogsaa lejlighedsvis
mere betydningsfulde udenlandske Værker. Endvidere vil der findes
Fortegnelse over Foreningens Medlemmer og Referat fra dens Møder
og Udflugter.

