Redaktionelt

Kære læser!
Som alle "gamle" læsere af DOFT kan se, har
tidsskriftet fået ny forside, og vi har byttet lidt
om på rækkefølgen af de forskellige stofområder.
De tilkendegivelser, vi hidtil har fået på disse
ændringer, er vidt forskellige. De fleste mener
heldigvis, at bladet er blevet lidt mere moderne,
og at det er fint med de aktuelle artikler foran afhandlingerne. Men af hensyn til nye læsere af
tidsskriftet kunne det måske være på sin plads
med en lille "brugervejledning".
Mens FUGLE skal dække det populære fuglestof og den fredningspolitiske side af foreningens
arbejde, skal DOFT dække det faglige. I DOFT
publiceres resultaterne af en stor del af de fugleundersøgelser, der laves herhjemme, i form af afhandlinger. Her dokumenteres resultaterne efter
videnskabelige principper, hvad enten der er tale
om arbejder af professionelle ornitologer eller af
foreningens mange dygtige amatører og faglige
grupper.
Tidsskriftet skal imidlertid også orientere så
bredt som muligt om hvad der foregår af spændende nyt på den ornitologiske front i ind- og
udland. Dette gøres under Aktuelt foran i bladet,
hvor man får viden om igangværende undersøgelser, særligt interessante nye resultater og rapporter fra større konferencer m.v. om fugle og
fuglebeskyttelse.
Allerforrest bringes - som i begge numre dette
år - mindre artikler om feltbestemmelse og andre
ornitologiske emner, som berettiger til eri større
opsætning end en aktueltartikel.
Efter afhandlingerne bringes Mindre meddelelser, som er notitser og "miniafhandlinger" om
iagttagelser og undersøgelser, der normalt ikke
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arbejdes videre med, og som ikke egner sig til en
opsætning som egentlige afhandlinger.
Til allersidst bringes Anmeldelser af ornitologiske publikationer, der skønnes at være af interesse for foreningens medlemmer. Anmeldelserne er ikke tænkt som en "domstol", men som
en orientering og vejledning for medlemmerne
om hvad der kommer af spændende nyt.
DOFT redigeres af en lille gruppe medlemmer,
som udfører arbejdet ulønnet i deres fritid. Vi
forsøger at lave et så godt og velredigeret blad
som muligt, men vi kan ikke skrive bladet selv.
Vi arbejder videre med det stof, der kommer ind,
men det er medlemmerne, der skal skrive bladet.
Derfor vil vi invitere alle, der mener at have noget stof at bidrage med, til at sende det til os.
Rygraden i DOFT skal stadig være afhandlingerne, som vi gerne ser mange flere af, men vi vil
gerne opprioritere det feltornitologiske stof. Aktuelle rapporter om hvad der foregår på Skagen, i
Hellebæk, på Stigsnæs eller nogle af de mange
andre fuglesteder er derfor velkomne. Se i bladet
hvordan det gøres, hvadenten det er en artikel eller en afhandling du vil skrive. Vi skal nok hjælpe dig videre, når du først er kommet igang. Læs
i Se på fugle om hvordan man griber det an, eller
skriv til os om råd.
Mange hilsener
redaktionen

P.S. I dette nummer af bladet påbegynder vi et
"idekatalog" over småundersøgelser, som den interesserede amatør kan gå igang med og forhåbentlig få megen glæde af.

