Mindre meddelelser
En forårsomstrejfende Husskade Pi ca pica på Færøerne
JENS-KJELD JENSEN
En Husskade opholdt sig på Færøerne fra januar 1987 til
juli 1992. Da det var den eneste Husskade på Færøerne,
og arten ikke kan forveksles med nogen anden fugl, har
det været muligt at følge dens bevægelser.
Husskaden blev først set 31. januar 1987, da den fløj i
land i Tvøroyri på Suouroy fra et skib, der kom fra Norge
(Sørensen 1988). Den blev i området i over et år, men
omkring 1. april 1988 sås den på Fugloy og Svfnoy, ca
100 km fra Tvøroyri (jf. Fig. 1). Kort efter, i dagene 6.11. april, sås den i Torshavn, men sidst på måneden var
den tilbage i Tvøroyri. Her blev den til foråret 1989, da
den igen begav sig nordpå: den sås på Viifoy, Borooy og
Kunoy i første halvdel af april, besøgte igen Torshavn
midt i måneden, og var så tilbage i Tvøroyri sidst i april.
Den opholdt sig her i hele 1990, men midt i marts 1991
blev den set i Leirvik på Eysturoy, for kort efter igen at
vende tilbage til Tvøroyri. Her sås den bygge rede i perioden 18. april - 4. maj. Tilsyneladende blev den i
samme område til ca 20. juli 1992, hvorefter den ikke er
set (Sørensen & Jensen 1994).
Normalt er Husskaden meget stationær, jf. sammenfatningen af J. Haffer i Glutz & Bauer (1993). Enkelte
ringfund viser dog, at den af og til kan komme vidt omkring; bl.a. er en fugl ringmærket ved Skagen i maj 1962
blevet fundet i Gudbrandsdalen (Norge) i februar 1964
(Møller 1982). Den færøske fugl var imidlertid bemærkelsesværdig ved hver gang at vende tilbage til "hjemområdet" meget hurtigt efter sit nordgående "forårstræk".
Tilsvarende kortvarige ture forekommer måske andre
steder, men vil let blive overset. Det er også muligt, at
den færøske fugls bevægelser var en følge af, at den var
alene og derfor nåede så langt hjemmefra i sin søgen efter en mage. Hvis det er en typisk adfærd (i en atypisk situation), burde Husskaden trods sin normalt ringe mobilitet være en ganske effektiv kolonisator af nye områder:
to fugle af hver sit køn, der befandt sig i samme generelle
område på samme tid, ville have gode chancer for at
finde hinanden.

Summary: Spring movements of a Magpie on
the Faeroe Islands
The only Magpie Pica pica ever observed on the Faeroes
arrived on board a ship from Norway in January 1987
and was last seen in July 1992. Being an easy bird to recognize even for lay people, it has been possible to track
its movements. It stayed at the vicinity of Tvøroyri on
Suouroy except for trips of short duration during three of
the six springs it spent on the islands: Fugloy and Svfnoy
in early April 1988; ViOoy, Bord'oy and Kunoy in early
Dansk Om. Foren. Tidsskr. 88 (1994): 151

10

20

30

Fig. 1. Kort over Færøerne med angivelse af stednavne,
der nævnes i teksten.
Map of the Faeroe Islands with place names mentioned
in the text.

April 1989; and Eysturoy in mid-March 1991. In both
1988 and 1989 it was seen in Torshavn in mid-April, on
its way home to Tvøroyri where, in 1991, it built a nest
in late April. Similar short-term movements may occur
elsewhere but are likely to escape detection. The Magpie
was probably looking for a mate; at any rate, the described behaviour gave it a good chance to find one, had
any been present on the islands.

Referencer
Glutz von Blotzheim, U. & K. M. Bauer 1993: Handbuch
der Vogel Mitteleuropas. Band 13. - Aula-Verlag,
Wiesbaden.
Møller, A. P. 1982: Yngletidspunkt, trækbevægelser, dødelighed og dødsårsager hos Husskade (Pica pica). Flora og Fauna 88: 39-45.
Sørensen, S. 1988: Sjældne fugle på Færøerne i 1986 og
1987. - Dansk Om. Foren. Tidsskr. 82: 101-108.
Sørensen, S. & J.-K. Jensen 1994: Sjældne fugle på
Færøerne i 1990, 1991 og 1992. - Dansk Om. Foren.
Tidsskr. 88: 33-38.

Jens-Kjeld Jensen
FR-270 Nolsoy, Færøerne

Birdlife International Conservation Series
Birds in Europe: Their Conservation Status.
G.Tucker, M.F. Heath, L.Tomialojc, R.F.A.Grimmett
Denne milepæl i den europæiske fuglelitteratur præsenterer den første
fuldstændige og detaljerede status over Europas fuglebestande. Europæiske eksperter fra hvert land har ydet detaljeret information om yngleog vinterforekomster om alle europæiske fuglearter. Materialet er derefter bearbejdet til denne omfattende sammenstilling. Bogen er således
den første objektive, videnskabelige undersøgelse af trends og bestandsstørrelser. Hver arts status er elegant vist i tabeller og kort. Enkle grafiske virkemidler gør bogen overskuelig og hjælper læseren til et hurtigt
overblik. Og det er der brug for, da bogen er på hele 625 sider.
Mere end 40% af Europas fuglearter er nu i hastig tilbagegang. Mange
er blevet sjældne og lokale og der er derfor lagt særlig vægt på at beskrive
trusler mod disse arter og deres levesteder.
Datasamarbejde over landegrænser er et af de værktøjer som i fremtiden vil blive anvendt i arbejdet for bevarelsen af den europæiske fuglefauna.
BirdLife Conservation Series No.3. Paperback.
Udkommer november 1994.
Pris 360,- + fors.25,Birds to Watch, 2
N.J. Collar, M.J. Crosby and A.J. Stattersfield
En bog om de 1.200 mest truede fuglearter. Detaljer om udbredelse, levesteder, status og populationsstørrelse
BirdLife Conservation Series No. 4.
320 sider. Paperback. Udkommer november 1994.
Pris 360,- +fors.25,Important Bird Areas in the Middle East
M.T. Evans
Den første bog om denne region med mere end 300 lokaliteter af vital
betydning for fuglelivet i Mellemøsten.
Biotoper, arter, status, beskyttelsesforanstaltninger ... et vigtigt værktøj
for beslutningstagere, men også en uvurderlig guide for de mange fuglekiggere på turistbesøg. Mange kort og tegninger.
BirdLife Conservation Series No. 2.
Paperback. 335 sider. Udkommer november 1994
Pris 275,- + fors 25,Priority Areas for Threatened Birds in the Neotropics
D.C. Wege and A.J. Long
En vital bog for alle med interesse i Sydamerikas fugle. En gennemgang
af prioriterede områder for globalt truede fuglearter. Kort og tabeller.
Bird Life Conservation Series No.5.
Paperback. 370 sider. Udkommer november 1994.
Pris 285,- + fors.25,-

DOF-salg

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140 • 1620 V• 3131 8563
Køb bøger i Dansk Ornitologisk Forenings egen butik

