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OSS?

PETER FEUERBACH
Soren Svensson har i senaste Ornis Svecica presenterat ett ambitiost arbete "Ornitologins dod", som
handlar om fOrgubbningen inom ornitologkaren. Pa
ett stalle drar han slutsatsen att det maste ha skett en
"kompensatorisk rekrytering av aldre ornitologer
parallellt med att andelen yngre gatt ner." Det finns
alltsa en viktig grupp mellan ungdomarna och gubbarna som, forst i mogen alder, bOljar utveckla ett
mer intensivt fagelintresse.
Jag ar nu strax over 40 och har alltid alskat
naturen . Fram till fOr tre ar sedan kunde jag knappt
kanna igen kanske 6 fagelarter och namnge mojligtvis fjorton. For ett tiotal ar sedan horde jag nagon
beratta om fagelskadare och vad det ar fOr folk. Jag
trodde da att dessa maste vara mycket markliga
halvtokiga individualister som letar efter faglar.
Mark,jag utan kunskaper och utan kikare sag knappt
nagra faglar aIls t ex ute i skogen, sa fagelskadning
maste vara det ungefar trakigaste man kunde agna
sig at! Tillfalligheter eller odet har gjort att jag
numera ager en dyr tub, skadar ibland och blivit
medlem i SOP. Skalljag bli en ornitolog? Och da blir
man val inte ornitolog over en natt. Intresset maste
hall as vid liv i manga ar.
Ornis Svecica .. .det panlinner nlig om min barndom, dajag i katolska kyrkan fick lara nlig att be pa
latin, de klokas sprak, utan att fOrsta vad jag sa fOr
nagot. Min farbror, som var en berest prast skrot ofta
med att han kunde diskutera med andra praster fran
alla varldsdelar pa latin och att detta sannerligen var
det mest internationella spraket. Hur ar det med
uppsatserna i Ornis Svecica? AI tidskriften till fOr
forfattarna somjagar poang i antal publikationer pa
engelska? Jag har lattare med svenskan, jag tror att
det har forfattarna ocksa. Nagra ganger harjag varit
nara att avbestalla Ornis enbart p.g.a. att nastan alIt

ar skrivet pa engelska och jag alltid far den har
kanslan att ornitologerna vill gora sig markvardiga,
pa min bekostnad. Rimligen borde det vara tvartom,
svensk uppsats och engelsk sammanfattning. For
den som inte kan lata bli finns sakert manga engelsksprakiga tidskrifter som kan ta emot.
Det har diskuterats mycket om det okande artjagandet och kryssfebern . Kan det mojligen vara en
reaktion pa det stora allvaret och den tunga seriositeten som, om man tolkar hur det skrivs i tidningarna, ar en sorts ledstjarna fOr ornitologin? An harjag
ingen fOrstaelse fOr kryssandet. Jag valde ett bara
22x okular till nlin tub, som ger en lugn och ljus bild
som jag kan njuta av lange. Jag kanske nlissar
artbestamningsdetaljer i drakten men njuter av att se
pa vad fageln har for sig. Anda tyckerjag att kryssarna ar sympatiska personer. De har riktigt roligt med
det de haIler pa med. Och det ar val tur det, annars
hade det nog blivit annu farre ornitologer. Trots ant
hamnar jag kanske hos dessa, i alla fall sa smaningom? Om det nu ar sa att denna grupp agnar nlindre
tid at den "seriosa ornitologin", maste det val vara en
utmaning att hitta former fOr t ex inventeringsarbetet, som helt enkelt ar anpassade till dem som skall
gorajobbet.
Sverige har en fantastisk fagelnatur och en befolkning med ett stort intresse fOr naturen . Kanske var
20 :e skulle kunna bli me diem i SOP. Fragan ar: Skall
jag bli en ornitolog, eller passarjag in tills dess , eller
rentav ar valkommen som bara fagelintresserad och
fagelvan?
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