Hvid vipstjert		
Motacilla alba
Erla kongsdóttir
White wagtail

H

vid vipstjert er vidt udbredt fra Island, De
Britiske Øer og Marokko gennem Europa
og Centralasien til Taiwan og Alaska. På
Færøerne er arten en almindelig trækgæst og
sjælden ynglefugl (2-10 ynglepar), der normalt
yngler tæt ved beboelse. De nordlige bestande i
Europa trækker til Vest- og Sydeuropa.
24 hvide vipstjerter er ringmærket på
Færøerne, fordelt på fem lokaliteter (fig. 2),
flest i Sumba, Suðuroy (20). Én er mærket i
juli og 23 om efteråret (august-oktober) (fig.

3). Den eneste fugl mærket i yngletiden er en
unge mærket i juli 1963 i Mikladalur, Kalsoy.
Dette var også den første ringmærkning af hvid
vipstjert på Færøerne. Flest er mærket i 2004
(13) (fig. 4). Om efteråret er første fugl fanget
14. august og seneste 6. oktober, med kulmination medio september. Blandt de kønsbestemte
fugle (n=11) er 9% angivet som hunner og 91%
som hanner. Blandt aldersbestemte fugle (n=23)
er 4% unger, 83% ungfugle (1k) og 13% ældre
fugle (2k+).
Med to genmeldinger er 8,3% genmeldt. En
voksen hvid vipstjert mærket 14. august 1963
på Kunoy blev genfundet 3. maj 1964 på et
engelsk fiskefartøj, 43 sømil sydøst for Seley,
Island, 371 km nordvest for mærkningsstedet
(fig. 1). En anden, mærket som ungfugl (1k) 15.

Fakta Facts
Mærkninger Birds ringed
- heraf mærket som unger Ringed as chicks
Genmeldinger Recoveries

Mærkning Ringing
Genfund Recovery
Fig. 1. Samtlige genfund af hvid vipstjert ringmærket
på Færøerne (n=2) og mærknings- og genfundslokalitet
for hvid vipstjert ringmærket i udlandet og genmeldt på
Færøerne (n=1). Fuldt optrukne linjer angiver direkte
træk, mens stiplede linjer forbinder mærknings- og
genfundssted. All recoveries of white wagtails ringed in
the Faroes (n=2) and ringing and recovery sites of white
wagtails ringed abroad and recovered in the Faroes
(n=1). Unbroken line indicates direct migration and
dashed lines connect ringing and recovery sites.
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august 2004 i Søltuvík, Sandoy, blev aflæst 28.
august 2004 ved Zandvoort i Holland, 1.258
km sydøst for mærkningsstedet og svarende til
en gennemsnitshastighed på 96 km/døgn. En
islandsk hvid vipstjert mærket 17. juni 2008 på
Flatey, Breiðafjørður, blev aflæst 20. august
2008 på et skib cirka 74 sømil vestnordvest fra
Mykines (Íslandsrygginum), 705 km østsydøst
for mærkningsstedet (fig. 1).
Der forligger således ingen oplysninger om
den lille færøske ynglebestands trækforhold.
De fleste hvide vipstjerter, der forekommer på
Færøerne om efteråret, er sandsynligvis fugle
fra Island, som er på vej til Vesteuropa for at
overvintre dér.
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Fig. 3. Mærknings- og genmeldingsmåned for hvid
vipstjert ringmærket på Færøerne. Month of ringing
(green circles) and recovery (red squares) of white
wagtail ringed in the Faroes.

English summary

White wagtail is a common migratory visitor to
the Faroes and a rare breeding bird with 2-10
breeding pairs. 24 white wagtails have been
ringed in the Faroes at five locations, most in
Sumba, Suðuroy (20). All, except a chick ringed
in July, have been ringed in autumn (14 August
- 6 October). One adult, ringed 14 August 1963
on Kunoy, was found onboard a fishing boat
43 nautical miles SE of Seley, Iceland, 371 km
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Fig. 2. Mærkningslokaliteter for hvid vipstjert
ringmærket på Færøerne (n=24). Ringing sites of white
wagtails ringed in the Faroes (n=24).
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Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for hvid vipstjert
ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. Year of
ringing (green bars) and recovery (red squares) of white
wagtails ringed in the Faroes (five-year periods).

NW of the ringing site. A young bird ringed on
15 August 2004 in Søltuvík, Sandoy, was controlled on 28 August 2004 at Zandvoort in the
Netherlands, 1,258 km SE of the ringing site
(corresponding to an average minimum speed
of 96 km/day). A chick ringed on 17 June 2008
on Flatey, Iceland, was recovered on 20 August
2008 on a ship 74 nautical miles WNW of
Mykines, 705 km ESE of the ringing site.

