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Vibe
Vanellus vanellus
Vípa
Lapwing

Viben yngler over det meste af Europa samt 
østover gennem Rusland til Stillehavet. I 

Nordvesteuropa yngler viben talrigt på De 
Britiske Øer og i Skandinavien. I Europa over-
vintrer arten i Syd- og Vesteuropa, inklusive på 
De Britiske Øer. På Færøerne er viben en meget 
fåtallig ynglefugl med 2-5 par. Bestanden er 
gået tilbage de sidste årtier. Viben ses endvi-
dere om vinteren.

Seks viber er ringmærket på Færøerne. To 
blev ringmærket i Tórshavn i 1953 og fire i 
1995 i Søltuvík på Sandoy (fig. 2). Alle er ring-
mærket som unger i maj-juni.

Der er ingen genfund af viber ringmærket 
på Færøerne. En unge mærket 7. juni 1981 nær 
Baleshare, Ydre Hebrider, døde efter kollision 
med el-ledning 20. juli 1985 ved Sandur på 
Sandoy, 485 km nord for mærkningsstdet.

Den lille ynglebestand på Færøerne supple-
res måske af fugle fra den skotske ynglebestand. 
Herudover vides meget lidt om eksempelvis 
trækforhold og stedtrofasthed for de færøske 
ynglefugle. Fugle fra det sydlige Norge og 
Sverige trækker mod sydvest og overvintrer 
primært på De Britiske Øer og i Sydvesteuropa 
(Bakken m.fl. 2003, Fransson m.fl. 2008).

English summary
Lapwing is a rare breeding bird in the Faroes, 
with only 2-5 pairs. The population has declined 
over the last decades. Six have been ringed, four 
in 1995 in Søltuvík, Sandoy, and two in 1953 in 
Tórshavn. None has been recovered. A lapwing 
ringed 7 June 1981 near Baleshare, Outer 
Hebrides was killed four years later after col-
liding with wires in Sandur, Sandoy, 485 km N 
of the ringing site

Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for vibe 
ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). 
Stiplet linje forbinder mærknings- og genfundssted. 
Ringing and recovery sites of lapwings ringed abroad 
and recovered in the Faroes (n=1). The dashed line 
connects ringing and recovery sites.

Fig. 2. Mærkningslokaliteter for vibe ringmærket på 
Færøerne (n=6). Ringing sites of lapwings in the Faroes 
(n=6).
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