BØGER OM FÆRØERNES FUGLELIV
Det er mildt sagt ikke så ofte, der udkommer originale bøger om fuglelivet på Færøerne.
Klassikeren er Anders Holm Joensens bog Fuglene på Færøerne fra 1966 (anmeldt i DOFT 61: 190,
1967). Det samme er Fuglefangsten på Færøerne af Arne Nørrevang (anmeldt i DOFT 72: 151,
1978). Desuden bør den dobbeltsprogede oversigt over Færøernes fugle (omtalt i DOFT 78: 154,
1984) og fieldguiden Fugle i Nordatlanten (anmeldt i DOFT 85: 182, 1991) nævnes.
I de senere år er der yderligere udkommet nogle publikationer, som bør være kendte i videre
kredse. Det gælder bogen Færøsk Trækfugleatlas (anmeldt i DOFT 109: 36-37, 2014) samt
følgende bøger, som alle har Jens-Kjeld Jensen som ene- eller førsteforfatter. Han er konservator
og forfatter på Nólsoy, og hans indsats i udforskningen af Færøernes fauna og flora er så
omfattende, at han blev udnævnt til æresdoktor ved Færøernes Universitet i februar 2015.
Liste over fugle der er set på Færøerne –
List of birds seen in the Faroe Islands
2. udgave. Jens-Kjeld Jensen, Dorete Bloch og Bergur Olsen. Tórshavn 2005. ISBN 99918-3-166-5.
18 sider.
En lommebog – 10 × 15 cm – der i tabelform oplyser om alle de på Færøerne registrerede fugle
med oplysning om deres navn på engelsk, dansk og latin samt oplysning om sjældne – i så fald
hvor ofte de er set før og efter 1950 – regelmæssigt forekommende, men ikke ynglende
trækgæster, samt hvis de er regelmæssigt ynglende, oplysninger om det samlede antal ynglepar.
En genial og kortfattet oversigt på vandfast papir, yderst velegnet til feltbrug på Færøerne, men pt.
udsolgt.
Færøernes ynglefugle
Jens-Kjeld Jensen. 58 sider. H.N. Jacobsens Bókhandil, Tórshavn, 2008.
Af de indtil nu 306 fuglearter, der er registreret på Færøerne, er de 14 usikre/fåtallige ynglefugle,
mens de 54 er stabile ynglefugle. Det er disse sidste 54 arter, bogen handler om. For hver art er
der en side med et farvefoto og en kortfattet tekst, bl.a. med oplysning om antallet af ynglepar. En
praktisk og nyttig lille bog – 11 × 19 cm – nem at have med i lommen.
Lundefangst – en fangstdag på Nólsoy
Jens-Kjeld Jensen. 88 sider, 110 fotos, de fleste i farver og mange figurer. Tórshavn 2009. ISBN
978-99918-3-277-7 (engelsk udgave 2010).
Fangst af Lunder var tidligere en meget vigtig del af den færøske kultur, men lundebestanden er i
de senere årtier gået så meget tilbage, at man har sommerfredet arten de fleste steder. Så meget
vigtigere er det, at der nu er blevet publiceret en dokumentation af denne færøske
fangsttradition. I tekst og billeder beskrives alle aspekter af lundefangsten, herunder regulering af
fangsten, idet man stiler mod kun at fange de endnu ikke ynglende individer. Det noget
komplicerede system med hvor den enkelte fanger må sidde og fleye er også fint beskrevet. Et
afsnit om Lunden i husholdningen mangler ej heller. Bogen afsluttes med en omtale af Lundens
mange parasitter, et afsnit, der samtidig viser, hvor vidtfavnende Jens-Kjelds viden er.
Mallemukken på Færøerne –
The fulmar on the Faroe Islands
Jens-Kjeld Jensen. 102 sider, 167 farvefotos og mange figurer. Tórshavn 2012. ISBN 978-99918-3345-3.
Mallemukken blev først registreret som ynglefugl på Færøerne i 1839, men kom hurtigt til at
indtage en betydelig plads i den færøske befolknings økonomi. Bogen beskriver alle dele af
Mallemukkens biologi og befolkningens udnyttelse af fuglen, dens unger og æg. Parasitter, fjender

samt farer i form af bifangst ved fiskeriet beskrives indgående. Oplysninger om bestandsstørrelse,
køns- og aldersbestemmelse afsluttes med et kapitel om madopskrifter. Teksten og de mange
illustrative billeder giver et fremragende billede af samspillet mellem fugl og mennesker. Den
traditionelle mallemukfangst er gået over fra at være en livsnødvendighed til mere at handle om
en delikatesse på middagsbordet. Teksten er på dansk, men med kortfattede engelske resuméer i
indledningen til hvert kapitel.
Endelig skal det nævnes, at en ny bog af Jens-Kjeld Jensen og Søren Sørensen er på vej. Titlen er
Færøernes fugle – fakta og tal / Faroese birds – facts and numbers.
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