


Fuglakanningar í Føroyum 2015 



• Jóhannis Danielsen 

• Ph.d. í lívfrøði frá Lund Universiteti, Svøríki 



• Hvat verður framløgan um? 

• Fuglakanningar í Føroyum, 2015  

– SEATRACK 

– (Arctox) 



• SEATRACK 

– Høvuðsendamálið er at kanna, hvar fuglurin í 
norðuratlantshavið fer um veturin (migratión). 

– Byrjaði við kanningum av ritu í 2009. 

– Lomviga, skarvur, havhestur, æða, likka, fiskimási, 
rita og lundi (30-40 av hvørjum slagi). 

– Bergur Olsen tók sær av ritu- og 
lundakanningunum. 



SEATRACK 



• SEATRACK 

– Verður kannað við sonevndum Geolocator 
loggarum 



Geolocators 



• SEATRACK 

– Høvuðsendamálið er at kanna, hvar fuglurin í 
norðuratlantshavið fer um veturin (migratión) 

– Verður kannað við sonevndum Geolocator 
loggarum 

– Lítil, bílig og løtt útgerð (+/- 150 km) 



• Samstundis verður fuglurin vigaður og mát 
verður tikið av: 

– Høvdi 

– Beini 

– Veingjum 

 

Blóð og fjaðrar tiknir til kyns- og dálkingarkanningar 

(planurin!) 



• Man má fanga fuglin aftur fyri at fáa data! 

 

• Útgerðin gevur ikki nakað data fyrr enn í fyrsta 
lagi á vári 2016! 



• Royna nakað nýtt! 

– Taka tykkum við út í felt at samla data, ístaðin fyri 
at vísa ”turrar” grafar av úrslitum 



• Sum nakað sermerkt hevur ein myndamaður 
verið við okkum stóran part av tíðini 

 

• Framløgan verður víst sum samling av 
stuttfilmum 



Stuttfilmar: 

• Í Lonina eftir lomviga 

 

• Fanging, datasamling og áseting av útgerð 

 



Hvar? 

• Likka 

• Æða 

• Havhestur 

• Lomviga 



Likka 

 





Æða 

 



Æða 



Havhestur 

• Homrum og grótbrotum ymsastaðni í 
landinum 



Lomviga 

• Lonin, Sandoy 



Lomviga 

• Lonin, Sandoy 

 

• Her skal verða eitt filmsklipp ið vísir, hvussu 
farið verður 220 metrar niður í Lonina við línu 
eftir lomviga. 



Fanging, sýnistøka og ásetan av útgerð 

 



Fanging, sýnistøka og ásetan av útgerð 

• Her skal verða eitt filmsklipp ið vísir, hvussu 
ein fjarstýrd fella verður sett upp á einum likku 
reiðri, og hvat man ger, tá fuglurin so er 
fangaður. 



Nýggj tøkni! 

• Dronir 



Nýggj tøkni! 



Nýggj tøkni! 

• Drona 

– Keypt til RAMSAR kanningar í Mykinesi, Nólsoy og 
Skúgvoy 

– Kanna, hvussu væl egnað hon er til ymiskt annað 
vísindaligt arbeiði 

– Dømi: SEATRACK 

• Gassadalur 

• Havnardalur 

• Kirkjubøhólmur 

 



Gassadalur 



Havnardalur 



Havnardalur 



Havnardalur 



Kirkjubøhólmur 

 



Kirkjubøhólmur 

• Her skal verða eitt filmsklipp upptikið við 
dronu, ið flýgur út til Kirkjubøhólm. 



Hvussu verður fuglurin ávirkaður? 

 



Fútaklettur 



Fútaklettur 



Fútaklettur 



Fútaklettur 



Fútaklettur 



Takk fyri! 

 


