Redaktionelt
De fleste læsere har sikkert allerede i sidste
nummer af DOFT bemærket, at der er introduceret visse nyskabelser, og i dette nummer
er vi gået videre med nogle ideer om et lidt
mere levende og aktuelt blad. Foreningens
»gamle« medlemmer har sikkert for længst
fundet ud af hvilke stofområder de forskellige
blade dækker (dækkede). Vi havde det gamle
faglige DOFT, Feltornithologen med lettere
artikler og Fugleværn med det mest beskyttelsesorienterede stof. Feltornithologen og Fugleværn er nu indstillede og i stedet er Fugle opstået. DOFT var i et halvt århundrede foreningens eneste blad, idet foreningen dengang var
mere snævert fagorienteret end nu, men DOFT
er fortsat foreningens helt uundværlige faglige
publikation. Her bringes de grundigere analyser og baggrundsartikler, som er fundamentet
for foreningens faglige rygdækning i alle »naturpolitiske« spørgsmål. Men først og fremmest skal DOFT være bladet for alle foreningens seriøst fugleinteresserede medlemmer.
Her bringes danske ornitologers undersøgelsesresultater med fyldig dokumentation, hvadenten de er udført af ansatte fagbiologer eller af
foreningens mange selvlærte »amatørornitologer«. Ikke mindst foreningens faglige grupper
kan her publicere deres undersøgelsesresultater.
Vi gør hvad vi kan for at gøre artiklerne lettere tilgængelige, men afhandlinger vil altid

være tungere stof end de skriverier vi alle
underholdes med til daglig. Det er næppe nogen skade til, at der også er stof, som det kræver lidt indsats af læseren at tilegne sig. Engelsksprogede afhandlinger vil . fortsat blive
bragt i det omfang de vurderes at være af væsentlig international interesse. Det faglige indhold vil fortsat veje tungest ved redigeringen
af bladet.
Blandt de vigtigere nyskabelser vil vi fremover forsøge at bringe aktuelle rapporter fra
alle felter af ornitologien herhjemme, tillige
med det væsentligste nye fra udlandet. Korte
informative artikler om grupper, fuglestationer, projekter o.s.v., det vil sige det bedste af
det stof, som tidligere kom i Feltornithologen.
Hver årgang vil tillige blive frisket lidt op med
småvignetter af en dansk fugletegner, ligesom
vi vil anmode forfatterne af artikler og afhandlinger om at indsende gode fotos til illustration
af deres og andres artikler. Fotokonkurrencen
indstilles, og DOFT vil fremover have fælles
billedarkiv med Fugle.
Alt dette kan imidlertid kun lade sig gøre
ved en indsats fra interesserede medlemmer.
Redaktionen kan klare en del, men vi kan ikke
selv skrive bladet. Medlemmerne opfordres
derfor til at bidrage med artikler, korte projektrapporter, fotos og ikke mindst ideer og
synspunkter omkring bladet. Vi håber at
mange af foreningens medlemmer vil synes om
fornyelserne.
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Skandinaviska Ornitologiska Unionen arrangerar i samarbete med Ornitologiska foreningen i Finland och Zoologiska Institutionen vid Helsingfors Universitet en Nordisk Ornitologisk Kongress på Lammi biologiska station i sOdra Finland, den 1-5 augusti 1983.
Kongressen kommer att omfatta temasymposier over:
Sommarperiodens Jenalogi hos fåglar
Fåglars vinterekologi
Lapplandsfågelfauna
Den hackande fågelfaunan: beståndsuppskattningar och forandringar
Rovfåglar
Svartvit flugsnappare
Fågelforskning med kanda individer
Skydd av fågelfaunan
Åven andra iimnen ar viilkomna. Dessutom ges mojlighet att presentera resultat i form av
posters. Under kviillarna finns mojligheter att forevisa ornitologiska diaserier och filmer.
En urskogs- och myrmarksexkursion planeras under kongressen. Dartill ges mojligheter till
korta morgonexkursioner.
Anmalning: For att organisationskommitten i god tid skall kunna presentera ett detaljerat
program, bor preliminiir anmiilan ske fore den 1 december 1982. Samtidigt ombedes
potentiella foredragshållare inkomma med sina forslag till anforanden. De som anmiilt sig
får det slutgiltiga programmet med utforligare uppgifter om kongressen under foråret
1983, varefter den slutgiltiga anmiilan insiinds.
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