Sjældne fugle på Færøerne i 2001 og 2002
SØREN SØRENSEN og JENS-KJELD JENSEN

Rapport nr 33 fra Sjældenhedsudvalget
(With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2001 and 2002)

Indledning
Rapporten indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet i perioden
2001 og 2002. I alt er der godkendt 72 sager. De
omfatter to nye arter, Lille Tårnfalk og Schwarz
Løvsanger, og ny er også den amerikanske underart af Fjeldvåge. Præriemåge er truffet for anden
gang. Desuden er Skeand fundet som ny ynglefugl.
Der er også godkendt to nye arter, som vil indgå på
den færøske liste som kategori E-fund, fordi
forekomsten ikke er spontan.
De 72 sager er udtryk for en glædelig stigning i
aktiviteten. Der er stadig regelmæssig registrering
på Nólsoy, bl.a. med ringmærkning, men også f.eks,
det vigtige søområde på Sandoy bliver nu oftere
besøgt. Det er desuden positivt, at mange naturinteresserede fortsat henvender sig, f.eks. ved fund
af døde fugle, som de ikke umiddelbart kender.
Ved hvert fund er nævnt: 1) årstal og dato; 2)
lokalitet og ø; 3) antal, hvis der er flere end én; 4)
evt. alder/dragt, køn, tilstand ved fundet; 5) observatør/finders initialer, som er forklaret i en oversigt
til sidst. Finderen er angivet med en asterisk (*).
Følgende forkortelser er anvendt: ad. = adult
(udfarvet, kønsmoden); imm. = immatur (ungfugl
som har fældet sin første fjerdragt); juv. = juvenil
(ungfugl i sin første fjerdragt); ringm. = ringmærket.
Efter artsnavnet er i parentes angivet: (1) antal
fund og individer (adskilt ved en skråstreg) før
1950; (2) antal fund og individer 1950-2000;
(3) antal fund og individer i denne rapport for
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2001-2002. Antal fund kan afvige fra antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund,
mens f.eks. fem enkeltindivider samme dag regnes
som fem fund. Der regnes også med flere fund, når
et individ vender tilbage til samme lokalitet over
flere år.
Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs
sjældenhedsudvalg (SU) efter aftale med Føroya
Náttúrugripasavn (Naturhistorisk Museum i Tórshavn) og senere også Føroya Fuglafrø›ifelag
(FFFF). Kontaktperson for SU angående Færøerne
er Jens-Kjeld Jensen. Indberetning af en sjældenhed
består af oplysninger om omstændighederne for
fundet, grundig beskrivelse af fuglen(e), samt
eventuel anden dokumentation, f.eks. i form af foto
eller båndoptagelse. Listen, som anfører de arter, der
skal forelægges SU, er revideret i 2003 og kan f.eks.
findes på SUs hjemmeside på internettet under
www.dof.dk. Siden sidste SU-rapport udgår følgende arter: Skeand, Kongeederfugl, Stor Skallesluger, Vagtel, Trane, Polarlomvie, Sibirisk Gransanger og Dompap. Ny på listen er Thorshane.
Sidst i rapporten er anført sager, der ikke er
godkendt. Indsendelse af rapporter til SU og alle
henvendelser og forespørgsler kan ske til JensKjeld Jensen eller Søren Sørensen på nedennævnte
adresser.
Der skal rettes en tak til Marita Gulklett, Kaj Kampp og
Knud Pedersen, som har gennemlæst og kommenteret
rapporten. Først og fremmest skal der dog være en
stor tak til observatører og indsendere, der har skabt det
nødvendige grundlag for rapporten.
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Kategori A: Spontane forekomster
Category A: Species recorded in an apparently
wild state
Gravand Tadorna tadorna Kápurey› Ont
(5/6, 6/7, 2/2)
2001: 26.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *HJ
(foto).
2002: 7.3, Skálabotnur, Eysturoy, *KT.
De fleste fund er fra foråret, typisk i april/maj. Arten
yngler nærmest på de nordskotske øgrupper og er nyligt
indvandret på Island med bl.a. 5 par i 1999 (Kolbeinsson
et al. 2003).

Knarand Anas strepera Sutlont (0, 6/10, 1/2)
2001: 15.5, Sandsvatn, Sandoy, 么 og 乆, *HJ
(foto).
Som tidligere et forårs- eller forsommerfund, og
typisk er det også et par.

Blåvinget And Anas discors Vongblá Ont
(0, 3/4, 1/1)
2002: 28.5, Hálsatjørn, Tórshavn, Streymoy, 么,
*JB, PMo m.fl. (video).
De foregående tre forekomster er fra november 1972 og
1980 samt fra juni/juli 1991.

Skeand Anas clypeata Spónont (0, 5/7, 2/9)
2002: 28.5, Hálsatjørn, Tórshavn, Streymoy, 么,
*JB,. PMo m.fl. (video). – 1.6-2.8, Sandsvatn,
Sandoy, 2 par og fra 12.7 乆 med 4 pull., *JB, HJ
m.fl. (foto).
Første ynglefund, og tilmed to par, hvoraf i hvert fald det
ene fik unger. Mod nordvest yngler arten regelmæssigt
omend yderst fåtalligt på Island. Til trods for, at de hidtil
indrapporterede fund på Færøerne er overraskende få, er
det nu besluttet at tage arten af SU-listen.

Taffeland Aythya ferina Hövu›rey› Ont
(2/2, 6/20, 1/1)
2002: 13.-22.2, Sandsvatn, Sandoy, 么, *HJ
(foto).
Overraskende nok er arten stadig en sjældenhed på
Færøerne.

Kongeederfugl Somateria spectabilis Æ›ukongur
(-, 14/17, 4/4)
2001: 28.3-30.4, Hvalba, Su›uroy, ad. 么, *VM
(foto).
2002: 23-27.3, Nes, Eysturoy, ad. 么, *NK og
SiO (foto). – 17.6-24.8, Nólsoy havn, Nólsoy, 2K
么, *JKJ og MG (foto). – 25.6-1.7, Hvannasund,
Vi›oy, ad. 么, *PJS, JKJ og SH (foto).
Med fire fund er 2002 det hidtil bedste år. Samtidig må
det konstateres, at fuglen ved Morskranes er væk efter

Skeand, Sandsvatn 2/8 2002. Foto: Jens-Kjeld Jensen.
Shoveler.

mere end 20 år. Den blev senest rapporteret i 1998, men
skal være set på stedet frem til maj 2001. Langt de fleste
Kongeederfugle gennem tiden har været hanner i pragtdragt set i første halvdel af året. Men selv om hunner,
ungfugle og fugle i eklipsedragt tilsyneladende forekommer meget sjældent, udgår arten af SU-listen fra og
med 2003.

Strømand Histrionicus histrionicus Brimont
(0, 13/17, 2/3)
2001: 21.7, Kirkjubøur, Streymoy, ad. 么, JKJ og
MK (foto).
2002: 3.1 samt 26.3, Kirkjubøur, Streymoy,
ad. 么 og 乆, *SiO.
Der er altså fortsat to fugle, der periodevis holder til
omkring Kirkjubø. De har optrådt siden 1990, og deres
bidrag til sammentællingen giver et misvisende billede af
denne ellers meget sjældne arts forekomst på Færøerne.

Brilleand Melanitta perspicillata Nakkahvít Kolont
(2/2, 2/4, 2/2)
2001: 29.5-17.6, Sandsvatn, Sandoy, ad. 么, *HJ
(foto). – 5.7, Sandavágur, Vágar, ad. 么, *JC og *HT.
Seneste fund var tre fugle i sommeren 1987, så i betragtning af hvor usædvanlig arten er kan man formode, at det
her drejer sig om samme fugl. I sammenregningen er den
dog talt som to forekomster.

Fløjlsand Melanitta fusca Spegilsont (3/4, 2/3, 2/2)
2001: 5.7, Sandavágur, Vágar, 2K 么, *JC og
*HT.
2002: 16-20.6, Sandavágur, Vágar, ad. 么, *JKJ
og LS (foto).
Det er nærliggende at tro, at det har været samme individ
begge år. Fløjlsand er ellers senest set i marts 1987.

Stor Skallesluger Mergus merganser Tannont
(3/3, 13/19, 3/3)
2001: : 9-21.6, Sandsvatn, Sandoy, 么, *HJ
(foto). – 2.12, Mjáuvøtn, Streymoy, ad. 么, *PMo
(video).
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2002: 22.3, Sandsvatn, Sandoy, 么, *HJ (foto).
De 19 registrerede fund fordeler sig over vinter, forår og
sommer, mens der stadig mangler fund fra efteråret. Selv
om der ikke er dokumentation for det, må det antages, at
arten er årligt forekommende, typisk som enkeltfugle, og
den udgår fra og med 2003 af SU-listen.

Hvepsevåge Pernis apivorus Bývákur
(2/2, 3/3, 1/1)
2002: ca 1.10, havet øst for Nólsoy, 1K 么 senere
død, *JJ (foto).
Dette er anden gang, at en ungfugl er set om efteråret. De
fire øvrige har været adulte i maj/juni.

Fjeldvåge Buteo lagopus Fjallvákur
Med karakterer svarende til Amerikansk Fjeldvåge
ssp. sanctijohannis (0, 0, 1/1):
2002: 6.4, ved Kaldbaksfjør›, Streymoy, ad.
fundet skadet og senere død, *RH (foto).
Fuglen blev fundet tilsølet, og den døde dagen efter. Overraskende viste en senere vask af skindet, at fuglen var
usædvanlig mørk, svarende til en særpræget type af den
amerikanske underart af Fjeldvåge (Jensen 2003). Det
eneste kendte europæiske fund er fra Island 29-30. april
1980, ligeledes en fugl af meget mørk type (Petersen
1985). Fugle, som formodentlig har tilhørt den europæiske underart, er fundet to gange på Færøerne,
henholdsvis i oktober 1931 og december 1974, mens
en tredje fra 1975 ved en revurdering er blevet fundet
utilstrækkeligt dokumenteret.

Fiskeørn Pandion haliaetus Gjó›ur (3/3, 8/8, 1/2)
2002: 20-21.5, Mjáuvøtn, Streymoy, 21.5 2
individer, *PMo m.fl. (video).
Det er første gang, at der et set mere end et individ.
Fundene fordeler sig snævert på to perioder med 7 i
maj/juni og 5 i september/november.

Lille Tårnfalk Falco naumanni Rey›smyril
(0, 0, 1/1)
2001: august, Tórshavn, Streymoy, 3K+ 么 fundet
død, *AP (foto).
Ny art for Færøerne. Den blev indleveret til udstopning
i februar 2002 og angiveligt fundet død i en have i
Tórshavn engang i august 2001. Arten er hjemmehørende
i Sydeuropa, og dette er det nordvestligste fund i Europa.
Der er et fund fra Fair Isle i maj 1976.

Lærkefalk Falco subbuteo Vákasmyril (0, 3/3, 1/1)
2002: ca april, Hvalba, Su›uroy, 2K 乆 død, *JH
(foto).
Desværre er tidsangivelsen ikke helt præcis, men det er
givetvis den tidligste forekomst på Færøerne. De øvrige
er fra juni, juli og ''efteråret'', alle i starten af 1980erne.
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Vagtel Coturnix coturnix Vaktil (-, -, 1/-)
2002: 2.6-5.7, Nólsoy, flere, *JKJ og *MG
(audio).
Arten er kendt som uregelmæssig ynglefugl og er bl.a.
beskrevet af Jensen & Kampp (1990). Registrering af
Vagtler har fortsat stor interesse, men skal ikke længere
godkendes af SU.

Trane Grus grus Trani (3/3, 9/9, 2/2)
2001: 14.5-13.6, flere steder på Sandoy, *JB,
*HJ, *FL m.fl. (foto).
2002: 26.5, Saksunardalur, Streymoy, *PMo og
*EM (video).
De fleste fund har været i maj/juni, og flere gange har en
enkelt fugl opholdt sig i længere tid og har tilsyneladende
bevæget sig omkring på flere øer. Fra og med 2003 skal
arten ikke længere godkendes af SU.

Dværgryle Calidris minuta Dvörggrælingur
(2/2, 0, 1/1)
2002: 16.8, Bor›oyarvík, Bor›oy, *SiO.
Overraskende nok blot det tredje fund på Færøerne. De
to første var i 1918 og 1937, begge i september. Til
sammenligning er der t.o.m. 2002 17 fund på Island, også
alle fra efteråret.

Lille Kobbersneppe Limosa lapponica Lónspógvi
(8/8, 4/6, 1/1)
2002: 10-14.9, Sandsvatn, Sandoy, *HJ (foto).
Det første fund siden 1987, og totalen på blot 15 individer tyder på, at arten er overset. Til sammenligning er
der rapporteret 262 på Island t.o.m. 1999 (Kolbeinsson et
al. 2003).

Sortklire Tringa erythropus Svartstelkur
(0, 3/3, 1/1)
2001: 15.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *HJ
(foto).
Fjerde fund; i alt er der nu tre fra maj/juni og ét fra
oktober.

Hvidklire Tringa nebularia Hvítstelkur (0, 2/2, 1/1)
2001: 25.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *HJ
(foto).
Tredje fund; de første var i juni 1957 og august 1984. Der
er flere udokumenterede fund, og som i tilfældet med
Sortklire forekommer det oplagt, at arten er underregistreret. Antallet af vadefuglelokaliteter – beskyttede
lavvandede vige og småsøer – er begrænset på Færøerne,
og regelmæssige besøg i den bedste tid vil givet kunne
ændre det nuværende indtryk af forekomsterne.

Thorshane Phalaropus fulicaria Sundgrælingur
(11/13, -/-, 1/1)
2002: 18.8, Nor›skála, Eysturoy, *SiO.
Der har tidligere været formodning om, at arten ikke er
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så sjælden, bl.a. baseret på forekomsterne før 1950. Den
har derfor heller ikke stået på SU-listen. Men fundet fra
2002 er det første i en lang årrække, og arten er optaget
på SU-listen fra og med 2002.

Præriemåge Larus pipixcan Heygsmási (0, 1/1, 1/1)
2002: 20.6, Nólsoy havn, Nólsoy, 2K, *JKJ, *FP
og *OP (foto).
En amerikansk måge, som her optræder for anden gang.
Ved det første fund 20/5 1976 var arten en stor sjældenhed i Europa. Siden er der gjort adskillige fund, i Storbritannien således 40 til og med 2001, og i det øvrige
Europa et næsten tilsvarende antal (Rogers et al. 2002).

Sabinemåge Larus sabini Ternumási (3/3, 1/1, 2/2)
2001: 2.7, havet vest for Færøerne, subad./ad.,
*MJ (foto). – 3.7, havet vest for Færøerne, 2K+,
*MJ (foto).
Disse to forskellige individer, med én dags mellemrum,
udgør Færøernes femte og sjette fund. Også det fjerde, i
1988, blev gjort fra skib om sommeren.

Ismåge Pagophila eburnea Ísmási (20/20, 3/3, 1/1)
2000: ca 1.11, havet øst for Fugloy, 1K 么
fanget, *JL (foto).
Det første dokumenterede fund siden 1980. De fleste
stammer tilbage fra 1800-tallet.

Polarlomvie Uria lomvia Íslandslomvigi
(-, 7/7, 2/2)
2001: 2.7, havet vest for Færøerne, *MJ.
– 31.12, Svínoyarfjør›ur, skudt, *PJS.
Fuglen fra juli 2001 var ekstra sjælden ved at være en
observation af en levende fugl. Fund af Polarlomvie er
nemlig næsten altid sket i forbindelse med jagt. Omfanget af forekomsten er endnu uklart, men arten kan
optræde hele året. Fra og med 2003 skal arten ikke mere
forelægges SU.

Sneugle Nyctea scandiaca Snjóugla
(15/15, 1/1, 1/1)
2001: 30.7, nord for Saksun, Streymoy, 2K 么
eller ad. 乆, *KB, *BJ m.fl. (foto).

Det er kun Gul Vipstjert bestemt til underart, der skal
forelægges SU.

Bjergvipstjert Motacilla cinerea Áarerla
(1/1, 2/2, 1/1)
2001: 5.2, Vestmanna, Streymoy, 乆 fundet død,
*JO (foto).
De fire fund er fra februar, juli og oktober (2).Tre af dem
er gjort inden for de seneste ti år.

Hvid Vipstjert Motacilla alba Erla kongsdóttir
Med karakterer svarende til Sortrygget Hvid Vipstjert ssp. yarrellii (2/2, 2/2, 1/1):
2001: 9.7, Sandsvatn, Sandoy, *SS og *IO.
Den første siden 1984.

Silkehale Bombycilla garrulus Rey›stapi (-, -, 1/1)
2001: 3.8, Kollafjør›ur, Streymoy, ad. fundet
død, *ED (foto).
På Færøerne optræder arten i forbindelse med invasioner
fra Skandinavien og normalt først meget sent på efteråret,
og skal så ikke forelægges SU. Men denne fugl, taget af
en kat, har også tidsmæssigt været på afveje.

Husrødstjert Phoenicurus ochruros
Dimmur velrey›i (6/6, 1/1, 1/1)
2001: 21-27.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2K+ 么,
*MS og *JKJ (foto).
På nær en enkelt forårsfugl har alle været fra sent efterår
eller vinter.

Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata
Svartstólpa (5/7, 2/2, 1/1)
2002: 12.10, Grøv ved Klaksvík, Bor›oy, *SiO.
Det nærmeste yngleområde er på Ydre Hebrider. De i alt
8 fund (de fleste omkring 100 år gamle) er gjort om
foråret eller sent på efteråret, og passer med strejf/træk
fra denne bestand. Til sammenligning er alle (!) 19 fund
på Island (til og med 2000) fra foråret (Kolbeinsson et al.,
Birding Iceland’s hjemmeside).

Hermed det andet dokumenterede fund efter 1900; det
første gjaldt en død Sneugle fundet i efteråret 1990.

Vendehals Jynx torquilla Snú›urkriki
(11/11, 8/8, 1/1)
2001: Nólsoy bygd, Nólsoy, fundet død 6.12,
måske fra september, *PJ (foto).
I lighed med artens forekomst på Island er langt de fleste af
fundene fra efteråret, typisk fra september.

Gul Vipstjert Motacilla flava Gulerla
Med karakterer svarende til Gulhovedet Gul Vipstjert ssp. flavissima (2/2, 2/2, 1/1):
2001: 9.5, Sandur, Sandoy, 么, *HJ (foto).

Præriemåge (2K), Nólsoy 20/6 2002. Foto: Jens-Kjeld
Jensen. Franklin's Gull.
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Schwarz Løvsanger, Nólsoy 18/10 2001.
Foto: Jens-Kjeld Jensen.
Radde's Warbler.

Misteldrossel Turdus viscivorus Diglutröstur
(0, 6/9, 1/1)
2002: 8.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K 乆 død,
*EDa (foto).
De syv fund ligger omkring artens træktider om efteråret
og i det tidlige forår.

Gulbug Hippolais icterina Gulljómari (0, 4/4, 1/1)
2002: 23.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., *JKJ
(foto).
Fire ud af fem fugle er fundet ved ringmærkning i bygden
på Nólsoy. I alt er der nu 3 fra ult. maj – juni og 2 fra med.
august – pri. september.

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Kongsljómari (0, 2/2, 1/1)
2002: 3.10, Grøv ved Klaksvík, Bor›oy, *SiO.
Færøernes tredje og hidtil tidligste Fuglekongesanger. De
to andre var 17/10 1987 og 1/11 1998. Bemærk, at den på
Færøerne langt hyppigere Hvidbrynet Løvsanger nu ikke
mere er på SU-listen.

Schwarz Løvsanger Phylloscopus schwarzi
Birkiljómari (0, 0, 1/1)
2001: 18.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., *JKJ
(foto).
Første fund på Færøerne af denne gæst fra det sydlige og
centrale Sibirien. Arten er efterhånden en regelmæssig
efterårsgæst i Vesteuropa, f.eks. med 235 fund i Storbritannien til og med 2001. De britiske forekomster har et
udpræget sydligt tyngdepunkt, men netop i 2001 var der
fem på Shetland, heraf to 14/10 (Rogers et al. 2002).

Lille Fluesnapper Ficedula parva Smánápur
(1/1, 4/4, 1/1)
2002: 13.10, Kunoy plantage, Kunoy, *SiO
(foto).
Fem ud af de seks fund er fra efteråret, og det samme
gælder alle 16 islandske fund.

Rosenstær Sturnus roseus Brandstari (5/5, 4/4, 6/6)
2001: ult. august, Tórshavn, Streymoy, ad., *AK
m.fl. (foto).
2002: 25.6, Trongisvágur, Su›uroy, ad., *TV,
*GV og *MV. – 13.8, Sørvágur, ad., *SM. – 22.8,
Sy›dradalur, Streymoy, ad., *JJ. – 18.9, Klaksvík,
Bor›oy, juv., *AM (foto). – 5-6.10, Sandur,
Sandoy, ad., *HJ (foto).
2002 gav rekordstor forekomst i hele Vesteuropa og altså
fem godkendte fund på Færøerne, hvor der aldrig hidtil
har været mere end ét i et kalenderår. De fem kan
eventuelt omfatte gengangere, men der er yderligere nogle
udokumenterede iagttagelser, så fem individer må være et
absolut minimum for Færøerne i juni-oktober 2002.

Grønirisk Carduelis chloris Gröníg›a
(12/12, 3/3, 1/1)
2001: 16.1, Tórshavn, Streymoy, 么, *JB m.fl.
(video).
I alt fire fund i 1994, 1997 og 2001 skal ses i forhold til,
at arten var helt fraværende i det forudgående halve
århundrede. Alle tre islandske fund er fra 1997 og 1998.

Hvidvinget Korsnæb Loxia leucoptera
Vongblikut krossnev (2/2, 3/3, 1/1)
2002: 25.8, Kunoy plantage, Kunoy, *SiO.
Det første fund siden 1972. Ikke overraskende falder det
sammen med en betydelig invasion, der i Sydskandinavien toppede netop i august.

Dompap Pyrrhula pyrrhula Prý›isíg›a
(2/5, 7/10 ekskl. vinter 1994/95, 5/7)
2001: 20-24.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 乆乆
heraf en ringm., *JKJ m.fl. (foto). – 25.10, Tórshavn, Streymoy, 么, *PMo m.fl. (video).
– 29.10-1.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, 么 ringm. 1.11,
*JKJ (foto). – 29.10, Sandavágur, Vágar, *SE, 么
taget i pleje, *SE (foto).
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2002: 31.3, Porkeri, Su›uroy, ad., *LD.
De to fund formodes at gælde samme fugl, og i begge
tilfælde var den bl.a. i selskab med tamgæs. Denne
adfærd gør det oplagt, at den havde en oprindelse i
fangenskab. Fugle, der som denne tilhørte nominatformen Lille Snegås, har flere gange sikkert eller yderst
sandsynligt optrådt spontant i Vesteuropa, dvs. med
nordamerikansk oprindelse. Men ingen færøske fund har
helt overbevisende kunnet henføres til kategori A.

Kategori E: Sandsynlige eller sikre
undslupne fangenskabsfugle
Karmindompap, Kunoy 26/5 2002. Foto: Jens-Kjeld Jensen.
Rosefinch.

2002: 14-25.3, Argir, Streymoy, 2 乆乆, *HES
(foto).
Samlet udgør de fem fund den næststørste forekomst, kun
overgået af invasionen i 1994/95, som blev vurderet til
80-100 individer. Dompap optræder, i lighed med f.eks.
Silkehale og Lille Korsnæb, i forbindelse med invasioner
i Skandinavien. Arten udgår fra og med 2003 af SU-listen.

Karmindompap Carpodacus erythrinus Ro›aíg›a
(0, 10/14, 3/3)
2001: 25.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., 1K,
*JKJ (foto).
2002: 26.5, Kunoy bygd, Kunoy, ad. 么, *MG og
*JKJ (foto). – 13.9, Sumba, Su›uroy, 1K ringm.,
*WM (foto).
Tre fund, der ligger inden for rammerne af det kendte.

Kategori C: Fund af arter hvis
bestande stammer fra udsatte eller
undslupne fugle
Category C: Records relating to established feral
breeding populations
Mandarinand Aix galericulata Seglont
(3/4, 7/11, 1/2)
2001: 13-25.5, flere steder på Vágar, 2 么么, *SP
m.fl. (video).

Category E: Likely or certain escapes
Sort Svane Cygnus atratus Svartur Svanur
(1/1, 0, 1/1)
2002: 21.3-4.4, Vestmanna, Streymoy, 2K, *FJ
og JKJ (foto), og formodentlig samme 15.4,
Sandsvatn, Sandoy, *MH.
Denne australske art optræder hermed for anden gang, da
en fugl opholdt sig på Vágar omkring 1937 (Williamson
1948) . Den er anbragt i kategori E, også selv om yngel i
naturen nu er velkendt i Vesteuropa.

Indisk Gås Anser indicus Indisk Gás (0, 0, 1/2)
2001: 14.5, Sandsvatn, Sandoy, 2 ad., *HJ, *JB
m.fl. (foto).
Ny art for Færøerne, og i lighed med Sort Svane placeret
i kategori E. Indisk Gås har sin naturlige udbredelse i
Centralasien, men har også været indført og er
fritlevende i Vesteuropa. Både Sort Svane og Indisk Gås
er truffet nogle få gange på Island.

Amerikansk Sultanhøne Porphyrula martinica
(0, 0, 1/1)
2002: 20.2, havet midtvejs mellem Newfoundland og Island, 2K 乆 på fiskeskib og bragt levende
til Færøerne 24.2, *MN (foto).
Denne amerikanske fugl blev opdaget på et fiskeskib i
internationalt farvand (53o21’N 37o02’W) og sejlede
med til Kalsoy, hvor den kom i pleje. Den indgår i kategori E som ny for Færøerne. Blandt flere spontane fund
i Europa er der to fra Island.

Samtlige færøske fund gælder hanner i april/maj, og
arten er set hvert år i perioden 1996-2001.

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle
Category D: Possible escapes
Snegås Anser caerulescens Snjógás (1/1, 3/7, 2/2)
2001: 20.11-31.12 eller længere, Trongisvágur,
Su›uroy, ad., *TV og BS (foto).

Forkastede sager
Records not accepted
Sortstrubet Lom Gavia arctica 2002: 24-28.5, Sandoy, 2.
KapVerde-petrel Pterodroma feae 2001: 20.7, havet vest
for Færøerne.
Polarlomvie Uria lomvia 2002: 27.12, Leirvík.
Gulbug Hippolais icterina 2002: 14.9, Klaksvík.
Lille Korsnæb Loxia curvirostra 2000: 11.7, Kunoy plantage, ynglefund.

Sjældne fugle på Færøerne 2001-2002

Observatører
AK Andrea Klementsen, AM Abraham Mikladal, AP Alica Petersen, Ba Barbara, BJ Bette Johansen, BS Bergur Stórhamar, ED
Emmely Djurhuus, EDa Ey›bjørn Danielsen, EM Erik
Mortensen, FJ Finnbogi Joensen, FL Frí›leif Lydersen, FP Flemming Pedersen, GV Gunnar Vestergaard, HES Hans Eli Sivertsen, HJ Hanna Joensen, HT Hanne Tøttrup, IO Ivan Olsen, JB
Jensine Boelstad, JC Jens Christensen, LDj Lars Djurhuus, JH
Jens Hammer, JJ Jógvan Joensen, JKJ Jens-Kjeld Jensen, JL Johan Lydersen, JO Jørgin Olsen, KB Kirstin Blom, KT Karl
Thomsen, LS Lasse Sørensen, MG Marita Gulklett, MH Maja
Horn, MJ Morten Jørgensen, MN Markus í Nor›nástovu, MS
Marnar á Skúr, MV Marin Vestergaard, NK Nils Kristensen, OP
Ole Pedersen, PJ Petra Joensen, PJD Poul H. J. Debes, PJS Poul
Johannes Simonsen, PMo Petur Mortensen, RH Rannvá Hansen,
SE Sóley› í Ey›ansstovu, SH Sólbjörn Hansen, SiO Silas K. K.
Olofson, SM Solok Mikkelsen, SP Sofus Poulsen, SS Søren
Sørensen, TV Turid Vestergård, VM Vilmund Michelsen, WM
Willy Mardal.

Summary
Rare birds in the Faroe Islands in 2001 and 2002
In 2001 and 2002 the Danish Rarities Committee
(Sjældenhedsudvalget/SU) accepted 72 records from the
Faroe Islands. Two species were new to the Faroese list:
Lesser Kestrel Falco naumanni and Radde´s Warbler
Phylloscopus schwarzi. A new subspecies was a very
dark Rough-legged Buzzard identified as the North
American Buteo lagopus sanctijohannis. An American
Purple Gallinule Porphyrula martinica was brought to
the Faroes from international waters southwest of Iceland by ship and added the category E list. Franklin’s
Gull Larus pipixcan was recorded for the second time,
and a new breeding species was Shoveler Anas clypeata.
The details given are 1) year and date, 2) locality and
island, 3) number of birds if more than one, 4) sex, 5) other details, e.g. død = dead, ringm. = ringed, 6) initials of
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observer(s) with finders marked by asterisks. Documentation by photo (foto), video, audiotape or specimen
(skind, død) is indicated. According to the AERC
standard the numbers in brackets following the species
name refer to the total number of records and individuals
(separated by a slash) before 1950, from 1950 to 2000,
and from 2001/2002, respectively.
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