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Vandrikse
Rallus aquaticus
Jarðarkona
Water rail

Vandrikse yngler i store dele af Europa 
og Asien, inklusive De Britiske Øer og 

det sydlige Skandinavien. På Island findes 
underarten R. a. hibernans, men det er tvivl-
som om arten stadig yngler på øen (Cramp & 
Simmons 1980, Petersen 1998). Vandrikse er en 
meget fåtallig træk- og vintergæst på Færøerne. 
Williamson beskriver et ynglefund på Nólsoy 
(Williamson 1971). Arten lever skjult og kan 
derfor være svær at registrere. I Europa er de 
nordlige og østlige bestande overvejende træk-
fugle. På Island ses arten ikke fra november til 
januar, mens de fleste fugle på De Britiske Øer 
er standfugle (Petersen 1998, Wernham m.fl. 
2002).

Fire vandrikser er ringmærket på Færøerne, 
alle på Nólsoy. Fuglene er mærket i 1935 (1), 
1994 (2) og 1995 (1). Alle er mærket sent på 
efteråret i perioden 28. oktober – 7. november. 
Ingen af de ringmærkede fugle er genmeldt.

Bemærkelsesværdigt er en vandrikse fra 
Danmark genfundet på Færøerne. Fuglen 
blev mærket som ungfugl 3. august 1990 ved 
Dragstrup på Mors og fundet død 66 dage 
senere (8. oktober) i Tórshavn, 1.043 km nord-
vest for mærkningsstedet. 

Normalt trækker vandrikser fra Danmark og 
Sverige mod sydvest om efteråret (Bønløkke 
m.fl. 2006, Fransson m.fl. 2008).
 

English summary
Water rail is a rare migratory and winter visi-
tor in the Faroes. Williamson provides the only 
notes of a breeding record in Nólsoy. Four 
water rails have been ringed in the Faroes, all 
on Nólsoy. The birds were ringed in 1935 (1), 
1994 (2) and 1995 (1), all in late autumn (28 
October - 7 November). There is only one recov-
ery, a bird ringed as a young on 3 August 1990 
in Dragstrup, Denmark, and found dead on 8 
October 1990 in Tórshavn, 1,043 km NW of the 
ringing site. 

Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for vandrikse 
ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). 
Linjen angiver direkte træk. Ringing and recovery sites 
of water rails ringed abroad and recovered in the Faroes 
(n=1). The line indicates direct migration. 
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