DOF-Østjylland kan i 2022 fejre 50-års jubilæum.
For os, der har været med i alle årene og lidt mere, er det noget helt særligt
med et jubilæum. Det er en tid, hvor vi både ser frem og tilbage. I følgende
beskrivelse springer jeg lidt i tid og indhold.
Fuglene har været en stor del af vores liv og lidt til. Vi tænker tilbage og mindes
de første år som ornitolog. Ja, selv så mange år efter, kan vi stadig møde nogle
af de gamle doffer. Det er dejligt. Men desværre er der også andre, som ikke
er her mere.
Det at se på fugle må ligge i blodet og derfor ikke sådan lige at slippe af med.

DOF blev stiftet i 1906. Ser man tilbage i de gamle tidsskrifter og frem til i dag
er udviklingen slående. Fra at være en måske lidt nørdet forening, har den
udviklet sig til en forening med et stort fagligt aftryk og indflydelse. Det gælder
både nationalt og international (DOF Bird Life). Det er godt gået. DOF gjorde
det geniale at oprette lokalafdelinger. Det gav foreningen mange fordele.
Trods DOFs størrelse har den gennem årene forstået at trykke på de rigtige
knapper og søge indflydelse, hvor det har kunnet fremme naturen og fuglenes
sag.
Årtiers spændte forhold mellem jægere og fuglefolk, synes nu at være vendt til
et forhåbentligt konstruktivt samarbejde jf. fællesmødet på Kalø i august 2022
– som må kaldes historisk. Jeg havde selv fornøjelsen at deltage. Her kan vi
takke DOFs formand Egon Østergaard, der priser dialog, saglighed og ikke
modstand.
Vi må stå sammen om at skabe mere natur, løse miljøproblemer bekæmpe
ikke mindst lovovertrædelser og miljøgifte som vi eksempelvis er vidne til i
landbruget. For mig at se, er omlægning af landbruget et kardinalpunkt. I 2019
fik danske landmænd 6,1 mia. i landbrugsstøtte. Prøv at sætte det i relation til
antal landbrug. EUs landbrugspolitik er en hån mod andre end landmænd.
Mange af landbrugets støttekroner burde i sted gå til miljøprojekter. Vi må stå
sammen, for der er stadig meget at kæmpe for.

DOFs første tidsskrift – som i dag er en stor sjældenhed -målte kun 15 x 22,5
cm. Senere gik man over til det nuværende, velkendte og lidt større format.

Bogpakkens hemmelighed
Jeg er ejer af et flot eksemplar af det første nr. af Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift fra 1906 i original udgave.
Hvordan har jeg fået fat i det? Jov! Da jeg var en stor dreng, cyklede jeg ofte
til Aarhus for at se efter brugte fuglebøger (jeg havde ikke penge til at købe
nye). En dag kom jeg til en forretning, der solgte gamle ting til fordel for
Sudanmissionen, der lå i bundens af Frederiksgade. Da jeg trådte ind ad
døren, var jeg lige ved at falde over en pakke, der lå på gulvet. Den var pakket
ind med brunligt papir og var bundet sammen med sejlgarn. Pludselig kunne
jeg se, at der stod ”DOFT” på pakken. Jeg fik lov at åbne den, og til min store
glæde lå her DOFT i original udgave årg. 1- 25. Dem ville jeg have. Jeg betalte
et ret stort beløb, uden at fortælle prisen til mine forældre! Tidsskrifterne har
jeg naturligvis endnu.
1906- udgaven
På omslaget ses en reklame for køb af ”Benedictiner-Tandmidler, Mundvand,
Pasta, Pulver”. Ja hvad gjorde man ikke, for at få lidt reklamepenge.
Bagerst i tidsskriftet er der en medlemsfortegnelse, hvor medlemmerne (ca.
128) også er angivet med titler. Sådan var det den gang. Der var godsejere,
proprietærer, læger, præster, men også ”fugleudstoppere” og en
”Skolediscipel”. Sidstnævnte var den kendte rovfugleforsker m.m. Vagn
Holstein, der også i dag har betydet meget for os rovfugle-nørder.
På bagsiden er der en annonce for køb af ”Islandske Fugleæg i komplette Kuld
med Dato, Navn og Findested”.
Det vigtigste var naturligvis indholdet. Her ses en længere beretning om
foreningen, formål, mødevirksomhed, ekskursionsforslag og hvordan man
udbreder kendskabet til de danske fuglearter m.m. De var en tid, hvor
foreningens medlemmer i ryggen, skulle tage kampen op mod den vanvittige
bekæmpelse af fugle og ikke mindst rovfugle, der fandt sted. DOF var i klart
mindretal, og det lignede en håbløs opgave. Men foreningen voksede,
kæmpede videre og vandt kampen takket være bland andet fredninger.
Efterfølgende ses en større artikel: ”Fuglenes Foraarstræk 1906 – Iagttagelser
fra Esbjerg-Egnen” og ”Høgesangerens Udbredelse i Danmark” (fremragende
artikel). Endelig kan man læse om - ”Hvinand ny for Grønland”.
1906 udgaven slutter med ”Mindre meddelelser”, ”Anmeldelser” og
”Generalforsamlingen”. Det var DOFs spæde, men opløftende start i kampen
for fuglelivet og bekæmpelse af massive drab på blandt andet rovfugle. Men
der er stadig meget at kæmpe for.

Medlemskab
Når man søger medlemskab i en forening, er det primært for at søge nye
venskaber og dygtiggøre sig. Sådan var det også, da jeg i december 1964
meldte mig ind i DOF. Men det var ikke bare et spørgsmål om at indbetale
kontingent med et girokort. Nej! Dengang skulle to troværdige personer sig god
for mig. Det lykkedes. Kontingentet var 35 kr./år, hvilket jeg fandt højt. Men i
august 2022 besøgte jeg konservator Johannes Erritzøe (88 år). Johannes
blev medlem af DOF i 1947 og betalte dengang svimlende 5 kr. i kontingent.
Siden er der sket meget. Desværre har DOF endnu ikke indført
pensionistrabat.
Som årene er gået har jeg været særdeles aktiv og mange spændende
oplevelser er blevet ført til protokols til et evigt minde og anvendt i mange
sammenhænge.

Pungmejse han. Foto:JTL.

I 1970 fandt jeg et par pungmejser ynglende i Kasted Mose. Det var første
observation af arten i Østjylland.

Salten Langsø. Foto: JTL.

En ekskursion i 1970
Hvad så og oplevede man på en fugletur for ca. 50 år siden? Jeg har lidt
tilfældigt udvalg resultaterne af en knallerttur til Salten Langsø 26.9. 1970.
Efter endt tur var det for mig en naturlig ting, at skrive mine fugleobservationer
ned i en notesbog. Når jeg kom hjem, blev de renskrevet på min skrivemaskine,
for derefter at blive arkiveret i et rindbind.
Turen bød på følgende:
Lille lappedykker 2, Knopsvane 1 par med tre unger, Fiskehejre 10, Gråand
17, Blishøne 3, Fiskeørn 1, Musvåge 7, Spurvegøg 1 jagede en grønsisken,
Stor flagspætte 1, Hedelærke 21 i flok (Usædvanlig mange!), Landsvale flere,
Bomlærke 3, Kærnebider 1, Grønsisken flere hundrede, Skovskade 10-15,
Topmejse 2 hørt og Stor tornskade 1.
Et møde med skytten
Samme dag fik jeg også en snak med skytten på Salten Langsø, hvilket man
normalt ikke kunne forvente. Tværtimod var han ofte sur over fuglefolks
tilstedeværelse, for vi lavede uro og forstyrrede vildtet. Han skulle pleje jagtlige
interesser, sagde han.

Men denne 26.9. 1970 var en undtagelse. Han kunne stolt fortælle, at et par
fiskeørne havde ynglet i 1967 og at han havde set reden. Meget interessant!
Videre fortalte han, at der ynglede 3 par Duehøge på skovdistriktet, hvor jeg
så den ene tomme rede. Musvåge ynglede med 3-5 par og Spurvehøg ”var
tiltaget meget som ynglefugl i de senere år”. Skytten kunne endelig fortælle om
1 par Guldpiroler han så i 1969. Det var første gang han havde set arten på
egnen.
Det var en god fugletur!

Vi står over for nye udfordringer, som vi må forholde os til:
1. Udsætning af mere end 1 mio. fasaner årligt i Danmark.
2. Udsætning af gråænder.

3. 641 rovfugle holdes i fangenskab (Falkonervirksomhed).
4. Manglende åbenhed og kontrol med, hvordan og hvorfra falkonerer får
deres rovfugle.
5. Folk fra Østen opdrætter falke i Danmark – det skal stoppes.
6. Alt form for opdræt af rovfugle og falkonervirksomhed i Danmark skal
stoppes.
Jeg har spurgt til, hvordan danske falkonerer har fået de meget sjældne og
truede Lannerfalke og Slagfalke i deres sortiment af rovfugle – men fik ingen
svar. I 2021 blev jeg kontakte af en Saudi Arabisk falkoner, der viste interesse
for vandrefalkeparret i Aarhus.
Offentligt falkonerregister
Vi har behov for mere åbenhed. Jeg vil derfor anbefale, at alle, der driver
falkonervirksomhed i Danmark, får lavet en hjemmeside, hvor folk kan finde
oplysninger om (1) navne på falkonererne, (2) Fordeling af arter og antal
rovfugle og ugler, de ejer, (3) hvordan eller hvorfra, de har erhvervet fuglene
og (4) om handelsmæssige handel/opdræt finder sted. (5) Dato for sidste
statsligt kontrolbesøg.

Østjysk Biologisk Forening ønsker hermed lokalafdelingen tillykke og siger tak
for mange års samarbejde.
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