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Gråspurven (Passer d. domesticus(L")) på Færøerne"
Af

SAMUEL PETERSEN.

(With a Summary in English: The House-Sparrow (Passer
d. domesticus (L.)) in the Faroes.)

I sommeren 1946 opholdt jeg mig tre ugers tid på Svinoy
(Svinø) og blev opmærksom på, at en del spurve holdt til omkring husene der. Da der som bekendt hidtil ikke har været
Gråspurve på Færøerne udover et enkelt indfanget eksemplar,
var jeg ikke tilbøjelig til at tro, at det skulde være Gråspurve,
der pludselig var indvandret hertil; men jeg kunde imidlertid
ikke få fuglenes udseende til at passe på andre end Gråspurvens (Passer d. domesticus (L.)), og efter en del iagttagelse
kunde jeg konstatere, at to par havde deres reder i et grønsværtag samt andre under tagskægget på flere huse i bygden.
Jeg vil antage, at der fandtes ca. en halv snes rugende Gråspurvepar. På pladsen er man lidt forskellig indstillet over for
disse ny fuglegæster. En enkelt var meget glad for dem, medens andre, som har interesse for havebrug, er mindre glade
for gæsten. Man påstår nemlig, at den fuldstændig raserer de
få ribs- og solbærbuske, der findes på pladsen.
Fuglene havde opholdt sig her et par år og var standfugle.
Det ser ud til, at de har en del vanskelighed med at klare sig·
her om vinteren, muligvis kan en hård vinter fuldstændig udrydde den lille bestand, der endnu findes.
Om efteråret har jeg et par gange iagttaget den her i Klaksvik. Det skal blive interessant at se, hvordan den vil klare
sig her, og hvordan den vil brede sig udover øerne. Forhåbentlig vil den ikke blive et skadedyr her til lands.
I 194 7 havde vi den strengeste vinter, nogen nulevende
kan huske; sneen lå fra januar til april, ca. 3 måneder, hvad
ellers er ukendt hos os, men ikke desto mindre klarede Gråspurven på Svinoy sig igennem det hårde vintervejr. Sommeren 194 7 kunde jeg kun se en han ad gangen, og jeg tror
ikke der var ret mange - måske 2-3 hanner ialt - der klarede
vinteren; derimod var der flere hunner. Sidste sommer (1948)
var der flere Gråspurve end tidligere år, og årsagen hertil er
måske den, at sommeren 194 7 var usædvanlig god, vinteren
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194 7/48 ret god. Der er altså al grund til at antage, at be
standen på Svinoy vil tage til i antal.
I Torshavn ser den ud til at befinde sig udmærket. Her i
Klaksvik, hvor jeg bor, er den kun iagttaget et par gange.
Da det muligvis er af interesse, nævner jeg i forbigående
det store antal Storkj over (Ste1·comrius s. skua (BrU.nn.)), der
nu findes på Svinoy, idet kolonien nu tæller hundreder af par
(4-500?).

Jeg kan end videre nævne, at i sommeren 1938, da en mand
på Svinoy var ved at slå græs, kom han til at føre leen henover en Engsn'1rre (Orec c1·ex (L.)) og skar begge ben af den,
så fuglen måtte dræbes. I græsset lå dens rede med 8 æg.
Et gar gange tidligere har man fundet dens rede på Svinoy,
den ene gang med 12 æg.
(Gråspurven er en ny ·indvandrer til Færøerne. Den kom til Suderø
1940 eller 1941
dog muligvis et par år før, til Torshavn tidligst 1945
og til Svinoy ca. 1944. Udover iagttagelsen i Klaksvik er der ikke endnu
meddelt observationer fra andre øer end de ovennævnte. Se WrLLIAMSON,
Ibis 1945, p. 55; FERDINAND, Dansk Ornith. For. Tidsskr. 41, 1947, p. 23;
SALOMONSEN, Dansk Ornith. For. Tidsskr.
1949, p. 88. (Red.))

SUMMARY IN ENGLISH
The

d. domesticus

in the F aroes.

The House-Sparrow (Passe1· d. domesticus (L.)) immigrated to the island
of Svinoy in the Faroes about 1944. In the summer of 1946 about a dozen
pairs were breeding under the roof of turf on the houses. After the hard
winter of 1946-47 the number decreased, only 2-3 cJ'cJ' and some more
being observed in the subsequent summer. In the summer of 1948 the
number has again increased. In Klaksvik on the island of Bordoy it has
been observed a few times.
Some notes are added on the colony of the Great Skua (Stercorarius
s. skua (Brunn)) on Svinoy, which has increased considerably in recent
years and now numbers about 4-500 pairs.
In 1938 a Land-Rail (Crex c1·ex (L.)) was found breeding on Svinoy,
where breeding hitherto had been recorded only a few times.
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