Tur til Færøerne
24 Juni til 8 Juli 2006
Sejlturen
Afrejse med skibet Norrøna fra Hanstholm lørdag aften og ankomst til Thorshavn mandag morgen. Båden
gik tæt forbi Fair Irland, og anløb Lerwich på Shetlands øerne.
Der var mange havfugle i nærheden af båden, når afstanden til land, var en par timers sejltid.
Almindeligste fugl på turen var Mallermuk, den sås følge skibet, fra vi var fri af den danske kyst.
Næste på listen er Sulen, især omkring Shetlandsøerne, var der mange fugle, fulgte ikke direkte skibet,
op til 25 fugle på engang.
Storkjoven sås i pænt antal ,især i nærheden af Shetlandsøerne, altid enlige fugle.
Riden var relativ sjælden, kun i nærheden af øerne, altid i små flokke.
De øvrige måger var relativ sjældne. Almindeligst var Svartbag og Sølvmåge.
Stor Stormsvale blev kun set en enkelt gang, tre fugle krydsede skibets kurs.
Alkefugle, I nærheden af øerne lettede fugle foran skibet, især Lomvig.
Havterne, små flokke tæt på land.
Færøerne
Vi boede i hytte i Stykin på Strømø, og besøgte Østerø og Vågø og Mykines.
I de ti dage vi opholdte os på Færøerne så vi 41 arter.
Rødstrubet Lom: En enkelt sås uden for Kvivik. Ynglebestand 15 par.
Islom: En enkelt fugl i ungfugledragt, sås i fjorden ved Elduvik.
Mallermuk: Meget almindelig ynglefugl på stejle fjeldsider, både langs havet og inde i landet. Anslået
ynglebestand 600.000 par.
Topskarv: Eneste Skarv der ses langs kysten, enkeltvis eller få sammen. Anslået ynglebestand 1500 par.
Sule: Ses langs kysten, når de flyver forbi. Yngler kun på Myggenes holmen, både på enlige klipper og på
hylder , yderst på Myggenes holm, god oversigt til kolonierne. Ynglebestand ca. 2300 par .
Sangsvane: Fem fugle sås i Leinar vatten ved vejen mellem Thorshavn og Vagar.
Gråand: Ses enkeltvis ved søer eller anden vandsamling, i små flokke, ikke særlig almindelig.
Edderfugl: Sås med unger langs beskyttede bugte og fjorde. Ynglebestand ca. 6000 par.
Toppet skallesluger: Enkelte fugle langs beskyttede fjorde og bugter.
Hjejle: Ynglefugl på højere fjeld plateauer, feks. Ved opdæmmede søer ved Vestmana og fra stien
mellem Midtvagar og Bosdalsfossen .
Stor Præstekrave: Ynglefugl på højere fjeld plateauer, feks. Ved den opdæmmede sø ved Vestmana.
Stenvender: Set enkelte steder i tidevandszonen langs kysten, formegentlig trækfugle på tiltagetræk.
Strandskade: Meget almindelig overalt, den høres overalt, både langs kysten og i fjeldet, til ca. 300
meters højde. Det er ikke for ingen ting Færøernes national fugl, Tjaldur.
Lille Regnspove: Ret almindelig ynglefugl i fjeldet.
Dobbelt Bekkasin: Ret almindelig ynglefugl på fugtige lokaliteter, især i lavere dele af udmarken.
Rødben: Ca 10 til 20 ynglepar ved Nordra dala, ellers blev den ikke set.
Stor Kjove: Ses enkeltvis langs kysten, på jagt efter havfugle. Yngle fugle lokalitet med ca. 500 par. Ca
en times gang vest for Saksum kirke. Ungfuglene var flyvende, Både gamle og unge fugle angreb kraftig.
Alm. Kjove: Sås på ynglelokaliteterne på steder, et i udkanten af ynglelokaliteten for Stor Kjoven ved
Saksum, tre til fire par alle mørk fase. To ved Bossdalsfossar på Vardø, fem ynglepar, mørk fase, en
enkelt fugl i lys fase.
Svartbag: Enkelte fugle i tilknytning til fuglefjeldene.
Sildemåge: Meget almindelig langs kysten, almindeligste måge.

Sølvmåge: Ses langs kysten men ikke særlig almindelig.
Stormmåge: Ses langs kysten og på dens ynglepladser i fjeldet.
Ride: Almindelig på nogle fuglefjelde, feks. på Myggenes, ved anløbsbroen på øen, var en koloni på
1000 fugle. På andre fugle fjelde ses den slet ikke. Ynglebestand ca. 160000 par.
Hættemåge: Set ved enkelte små søer i fjeldet, formegentlig ynglelokaliteter. Ynglebestand 250 par.
Havterne: Eneste terne art der blev set, almindelig langs kysten, og på ynglepladser i fjeldet. Ynglepar
ca. 7500 par.
Alk: Vi så kun fire fugle, i havnen ved Sørvagur, medens vi ventede på at komme med båden til
Myggenes. Den blev ikke set på fuglefjeldet, skønt vi ledte efter den, Ynglebestand 4500 par?
Lomvie: På nogle fugle fjelde, især på Myggenes almindelig, sås også på havet, og i fjordene.
Ynglebestand 100000 par.
Polarlomvie: Ved nøje studie af hylderne på fuglefjeldet, kunne arten udskilles fra Lomvien.
Tejst: Ses almindelig langs kysten. Ynglebestand 3500 par.
Lunde: Ses langs kysten, især når man kommer sejlende, og dykker når båden er for tæt på. På Myggenes
holmen er den talrig, her er den ikke sky og kan betragtes på få meters afstand, mange rede huller, man let
snubler i. Ynglebestand 500000 par.
Klippedue: Ses enkeltvis eller i små flokke, når de søger føde på lavt liggende græsarealer, med kort
vegetation.
Tyrkerdue: Et par set ved kunstmuseet i Thorshavn.
Engpiber: Ses og høres i fjeldet, hvor der ikke er for tørt.
Hvid Vipstjert: Enkelte fugle ses rundt omkring, ved passende lokaliteter.
Stenpikker: Ses i fjeldet på højere liggende lokaliteter.
Solsort: Ses og høres på frodige lokaliteter, som regel i forbindelse med bebyggelse.
Gråkrage: Par og enkelte fugle ses overalt på øerne.
Ravn: Tre fugle sås overflyvende ved Nordradalen.
Gråspurv: Ses i små flokke ved større menneskelige bebyggelser.
Stær: Almindelig ved beboelser, hvor der er rede muligheder.
Gærdesmutte: Dens sang høres fra stejle fuglefjelde, sangen er tydelig forskellig fra de danske arter.
Fuglene virker også tydelig større end de danske.
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