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Two spe cies of bum ble bees, Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) and Bombus
lucorum (Linnaeus, 1761), have re cently es tab lished them selves on the Faroe Is -
lands. Both spe cies seem to be thriv ing, liv ing in two sep a rate ar eas on the is -
lands. They nest in gar dens in small towns, where they for age on flow er ing
gar den plants. Nests have so far only been found for Bombus lucorum (Linnaeus,
1761). 
Both spe cies were prob a bly in tro duced to the is lands via ship ping. In ad di tion,
there is now ev i dence of how a sin gle spec i men has been brought to the is lands
by way of im ported plant ma te rial.
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Indledning

»Langt ude i det kvik sølv ly sen de ver dens hav lig ger et en somt lil le bly far vet land. Det lil le bit te klip pe -
land for hol der sig til det store hav om trent som et sand skorn til gul vet i en bal sal. Men set un der for -
stør rel ses glas er det te sand skorn al li ge vel en hel ver den med bjer ge og dale, sun de og fjor de og huse
med små men ne sker. Ja, et sted lig ger der end da en hel lil le gam mel by med bryg ger og pak hu se, ga der 
og stræ der og stej le gy der, ha ver og tor ve og kir ke gaar de«. 

   Sådan begynder romanen »De fortabte spillemænd« af forfatteren Wil liam
Heinesen (1900-91). Den omtalte »lille gammel by« er Færøernes hovedstad Tórshavn,
hvor det ad åre formentlig vil summe af humlebier i blomsterne i by ens ».... haver og torve
og kirkegaarde«. To arter humlebier har nemlig inden for de seneste år etableret sig på
Færøerne, ikke langt fra Tórshavn, og de vil med stor sandsynligvis sprede sig videre til
den »lille gamle by« Tórs havn.

   Den færøske humlebi-fau nas historie til og med 2010 blev grundigt behandlet i
Madsen & Jensen (2011). Siden har Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) etableret sig som
art nummer to på Færøerne og den først etablerede art, Bombus pratorum (Linnaeus,
1761), har spredt sig yderligere til endnu en bygd. To humlebi-reder af B. lucorum er
blevet fundet.

   Færø er nes iso lere de nor dat lan ti ske be lig gen hed be ty der, at hum le bi er ikke ko lo ni -
serer øer ne ved egen drift. Ti ki lo me ter ud over åbent vand reg nes for en bar ri ere for
hum le bi er, hvil ket en under sø gel se fra små ø er om kring New Ze a land under støt ter
(Mac far la ne & Gurr, 1995). I Madsen & Jen sen (2011) blev dis ku teret hvor dan hum le -
bi er ved men ne ske lig ak ti vi tet til fæl digt (og util sig tet) kun ne være kom met til Færø er -
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ne. Med nye iagt ta gel ser kan et kon kret til fæl de nu do ku men tere, hvordan en humlebi
med plantemateriale er bragt til Færøerne.

Ma teri a le og Me to der

Jens-Kjeld Jen sen har igen nem en lang år ræk ke ind sam let og re gi streret in sek ter fra alle 
de 18 færø ske øer (Jen sen, 2001; Jen sen, 2009; Jen sen & Si vert sen, 2010; Tols gaard &
Jen sen 2010). Ef ter et en kelt stå en de fund i 1887, blev hum le bi er før ste gang igen re gi -
streret i 2007. Yng len de hum le bi er blev først set i 2010. En egent lig efter søg ning af
hum le bi er har ikke fun det sted før 2010, men da hum le bi er er mar kan te og karis ma ti -
ske in sek ter, er de næp pe tid li gere ble vet over set. For at sik re så man ge nye op lys nin ger
som mu ligt, blev en efter lys ning om ob ser va tio ner af hum le bi er bragt i færø ske tv-ud -
sen del ser i 2010 og 2012, samt i ra dio en i 2011. For at be skyt te de små be stan de af beg ge
ar ter, er kun et en kelt le ven de eks emplar ble vet ind sam let som be læg. Alle øv ri ge ind -
sam lin ger var af døde el ler dø en de ind i vi der. Data til nær væren de ar ti kel er pri mært ba -
seret på ob ser va tio ner, hvor af flere er do ku men teret ved fo tos. En li ste med alle ob ser -
va tio ner fin des som ap pen diks sidst i ar tik len. De ind sam le de hum le bi er op be vares på
Zo o lo gisk Mu seum, Kø ben havn og på Føroya Nát túrug ri pa savn, Tórs havn, samt hos J-K. 
Jensen.
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Fig. 1. Ar bej der af Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) på lu pin (Lu pi nus sp.) ved Ru na vík,
Eysturoy, Færø er ne. Foto: Jens-Kjeld Jen sen, 28.VII.2011.
Wor ker Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) on Lu pin (Lu pi nus sp.) at Ru na vík, Eysturoy, Faroe
Islands. Pho to: Jens-Kjeld Jen sen, 28.VII.2011.



Færø er nes to yng len de hum le bi-ar ter

Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761)
I Madsen & Jen sen (2011) var der, på bag grund af det den gang be sked ne ma teri a le,
ikke grund lag for at an ta ge at Bom bus lu corum hav de etableret sig på Færø er ne. På det
tids punkt kend tes kun et en kelt stå en de sik kert fund: En dron ning, som Mag nus Han -
sen i 2007 hav de ind sam let fra Eysturoy i byg den Ská la bot nur, be lig gen de i bun den af
fjor den Ská la fjør ður. End vi dere var en hum le bi i 2009 ble vet fo to gra feret med mo bil te -
le fon i Tórs havn (Stre y moy), af Dá ni al Jes per sen. Ud fra fo to ets dår li ge kva li tet kun ne
ind i vi det ikke arts be stem mes med sik ker hed, men var mu lig vis en B. lu corum.

   Efter føl gen de har det imid ler tid vist sig, at Pe ter á Royk he yg gi i 2010 hav de ob ser -
veret flere eks emplarer af Bom bus lu corum i en have i Ru na vík, der også lig ger ved fjor -
den Ská la fjør ður. Mu lig vis hav de han også set ar ten der fra al lere de i 2009. Da Ru na vík
lig ger i sam me om rå de som fun det fra 2007, kan det ikke ude luk kes at ar ten al lere de var 
etableret i 2007, men blot ikke blev op da get. Det skal dog be mær kes, at ar ten si den 2007 
forgæves har været eftersøgt i Skálabotnur.

   Der blev igen i 2011 set hum le bi er i Pe ter á Royk he yg gis have i Ru na vík, og Tóta Ár -
na dót tir op ly ste at hun lige le des i 2011 hav de set hum le bi er i sin have, i Ru na vík. De to
nævn te ha ver lig ger cir ka 500 me ter fra hin an den. End vi dere hav de Eva An der sen i
2011 set hum le bi er i sin have, i den nær lig gen de bygd Stren dur. Ha ven lig ger ca. 2,5 km 
fra oven nævn te fund i Ru na vík, men på den modsat te si den af fjor den. Alle de nævn te
hum le bi er vi ste sig at være Bom bus lu corum (fig. 1).

   I 2012 blev ar ten end vi dere fun det i de tre nær lig gen de byg der Sal tan gará, Gly vur og 
Tof tir. Ar ten er så le des i perio den 2010-2012 med sik ker hed fun det i fem byg der, der
lig ger som per ler på en snor med cir ka 1-3 ki lo me ters af stand (Fig. 2). Det kan der med
fast slås, at Bom bus lu corum nu har etableret sig på Færø er ne. De fem byg der lig ger alle i
læ for flere vin dret nin ger, og der fin des i byg der ne en del ha ver med man ge slags blom -
stren de plan ter. Byg der ne sy nes så le des at rum me gode be tin gel ser for at ny-ind van dre -
de hum le bi er (og an dre in sek ter) kan etablere sig her. Det vil bli ve inter es sant at føl ge,
om B. lu corum vil spre des vi dere, f.eks. til hoved sta den Tórs havn. Det vil even tu elt kun ne 
ske over vand, da den kor te ste af stand mel lem byg der ne Toftir og Hvítanes (der ligger i
udkanten af Tórshavn) kun er seks kilometer. 

   Det må an ta ges, at ar ten er bragt til byg der ne med skib, idet fær ger, fragt- og fi ske ski -
be fra især Skan di na vi en ofte læg ger til ved Ru na vík. Et eks em pel på at en hum le bi er
bragt med skib til Færø er ne fore lig ger i 2012, hvor Eva An der sen (Stren dur, Eysturoy)
mod tog nog le kas ser med ha veplan ter, som hun hav de be stilt fra Skot land. I bun den af
en af kas ser ne sad en stor hvid ha let hum le bi, som blev sat ud i ha ven, uden at være ble -
vet arts be stemt. Da kun byg den Ru na vík har en pænt stor havn i fjor den, hvor man ge
ski be læg ger til kaj, er det for ment lig her hum le bi er ne er ble vet bragt til først. Ru na vík
er der for sand syn lig vis op rin del ses ste det for ar tens vi dere ud bre del se på Færø er ne. Det
var da også i Ru na vík, at de før ste re der af hum le bi er blev fun det. Det før ste hum le bi-bo
blev i som meren 2012 fun det i Tóta Ár na dót tirs have, un der en til byg ning til hu set. Bi -
er ne kun ne ses fly ve ud og ind fra en åb ning ved sok lens sten sæt ning (Fig. 3). Se nere på
som meren blev end nu et bo fun det, den ne gang un der en tram po lin i en an den have,
cir ka 350 me ter fra det først fund ne bo. De to hum le bi-re der lig ger cen tralt i for hold til
alle de øv ri ge ob ser va tio ner i Ru na vík. Hum le bi er fly ver un der de res fø de søg ning sjæl -
dent læn gere end nog le få hund re de me ter væk fra re den. Det må der for an ta ges, at der 
med stor sand syn lig hed også har været hum le bi-re der i de tre an dre byg der, men at de
blot har været over set. Det er sjæl dent at re der af hum le bi er bli ver fun det, og of test kun
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Fig. 2. Lo ka li te ter for fund af Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) og Bom bus lu corum (Lin na eus,
1761) på Færø er ne. 
Lo ca li ti es for Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) and Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) re cor ded
on the Faroe Islands.



ved en til fæl dig hed. Det skyldes bl.a., at humlebier sjældent søger føde i umiddelbar
nærhed af deres rede, formentlig for at mindske risikoen for at reden opdages af
fjender.

Der er ind sam let føl gen de be læg af Bom bus lu corum fra øen Eysturoy: 1 
dron ning: Ská la bot nur, 24.VIII.2007, M. Han sen leg.
1 ar bej der: Ru na vík, 22.VII.2011, T. Ár na dót tir leg.
1 ar bej der: Stren dur, 24.VII.2011, J-K. Jen sen leg.
1 dron ning: Stren dur, 29.VII. 2011, T. Ø. Ljó sá leg.
1 dron ning: Stren dur, Sten dur Sko le, 15.VIII.2011, E. An der sen leg. 1 
dron ning: Ru na vík, Á Lei tis veg 67, 20.IV.2012, S. Berg leg.
1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 26.VI. 2012, T. Ár na dót tir leg. 1 
dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 08.VII. 2012, T. Ár na dót tir leg. 1 ar 
bej der: Gly vur, á He y gum 2, 24.VIII.2012, K. Thom sen leg. 
2 ar bej dere: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 21.X.2012, T. Ár na dót tir leg.

Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761)
De før ste ob ser va tio ner af Bom bus pra torum på Færø er ne blev gjort i byg den Sig na bøur
på øen Stre y moy i 2008 og 2009. Pe der Haahr hav de den gang i sin have set hum le bi er
på en ka pri fo lie (Lo ni cera sp.). De før ste be læg af ar ten blev imid ler tid først ind sam let i
2010, af Val de mar Val di mars son, der hav de fun det to døde hum le bi er i Sig na bøur (i et
vin due, i sin gara ge). Si den blev der hen o ver som meren 2010 ind sam let og ob ser veret
ad skil li ge B. pra torum på blom ster i flere ha ver, i Sig na bøur og i na bo byg den Kol la fjør -
ður (Fig. 4). Idet der var fun det så vel ar bej dere som han ner, blev det fast slå et at ar ten
hav de etableret sig i om rå det, og at den til sy ne la den de tri ve des godt. Det blev der for dis -
ku teret om ar ten vil le kun ne spre de sig til an dre byg der på Færø er ne, el ler om den kun
vil le kun ne klare sig ved de to byg der, hvor den foura gere de på ha veplan ter (Madsen &
Jen sen, 2011).

Det var med bag grund i oven stå en de der for ikke over ra sken de, at Bom bus pra torum al -
lere de året ef ter i 2012 hav de spredt sig til den nær lig gen de byg de Hós vík, der lig ger cir -
ka 5 km nord for Kol la fjør ður (Fig. 2.). Ar ten var lige le des ob ser veret i Sig na bøur i
2011, og igen i 2012 blev der gjort ad skil li ge ob ser va tio ner af ar ten på blom ster i ha ver -
ne i Hós vík og Sig na bøur. I 2011 og 2012 blev der imid ler tid ikke gjort ob ser va tio ner af
ar ten i den mel lem lig gen de bygd Kol la fjør ður, men det te skyl des formentlig at den ikke 
blev direkte eftersøgt derfra.

   Idet Bom bus pra torum nu er fun det fra om rå det fem år i træk, sy nes den her sta bilt
etableret. Det må for mo des at bi er ne ved den vi dere spred ning har fulgt ve jen fra Kol la -
fjør ður til Hós vik, da hum le bi er ger ne føl ger mark skel, hegn og lig nen de lin jer i land -
ska bet. Langs ve jen er der des uden en ri gere blom stren de ve ge ta tion end i den om gi -
ven de ud mark og fjeld. Hum le bi er fore træk ker åbent land un der fø de søg nin gen, mens
f.eks. sko vom rå der kan vir ke som en bar ri ere. Med et efter hån den vel ud byg get vej net
på Færø er ne vil der for sat være gode mu lig he der for at B. pra torum kan spre de sig yder li -
gere. Hvor bi ler ikke kan for cere store og stej le fjel de, har man etableret tun nel ler. Om
hum le bi er vil kun ne tage »tun nel ve jen« er uvist. Hoved sta den Tórs havn by der på et
stør re og bre dere ud bud af blom stren de flora og eg ne de re depladser for hum le bi er
end de min dre byg der gør. Det er mu ligt at kom me til Tórs havn fra de tre byg der via vej -
net tet, også uden brug af tun nel, men det er uvist om de blom ster fat ti ge dele af vej net -
tet over fjel det og det gol de land skab imel lem hoved sta den og de tre byg der vil ud gøre
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en spred nings bar ri ere. Det kan dog ikke udelukkes, at humlebierne kan komme til
Tórshavn som blind passager med bil igennem tunnelen.

Der er ind sam let føl gen de be læg af Bom bus pra torum fra øen Stre y moy:
2 ar bej dere: Sig na bøur, Flat na ve gur, 01.VII.2010, V. Val di mars son leg. 
1 ar bej der: Sig na bøur, Ger ðis ve gur, 05.VII.2010, J-K. Jen sen leg.
1 ar bej der: Sig na bøur, Ger ðis ve gur, 06.VII.2010, J-K. Jen sen leg.
1 han: Kol la fjør ður, Tra ða ve gur, 08.VII.2010, J. Jo en sen leg.
1 ar bej der: Sig na bøur, á Sig na bø, 10.VII.2010, B. Da ni el sen leg.
1 han: Kol la fjør ður, Lí ðin, 12.VII.2010, J-K. Jen sen leg.
1 ar bej der: Hós vík, Gil ja ve gur, 02.VII.2012, A. S. Da vidsen leg.

Dis kus sion

Det er nok ikke helt til fæl digt, at om rå det om kring Ská la fjør ður blev det an det yng le -
om rå de for hum le bi er på Færø er ne (se kort, Fig. 2). Der fin des tal ri ge store ha ver med
man ge blom stren de plan ter i om rå det, og der bli ver lø ben de plan tet nye im por tere de
plan ter, hvor ved bl.a. hum le bi er kan bli ve ind slæbt. Det først kend te eks emplar af Bom -
bus lu corum (Lin na eus, 1761) fra Færø er ne var en dron ning, ind sam let i 2007 fra net op
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Fig. 3. Før ste fund af et hum le bi-bo på Færø er ne. Lei tis ve gur 101, Ru na vík, Eysturoy. Ind sat
foto af ind flyv nings-hul let. Foto: Mari ta Gul klett, 25.VIII.2012. 
First dis co very of a bum ble bee nest on the Faroe Islands. Lei tis ve gur 101, Ru na vík, Eysturoy. In set pho to of
nest en tran ce. Pho to: Mari ta Gul klett, 25.VIII.2012.



det te om rå de (Madsen & Jen sen 2011). Ar ten er me get al min de lig i hele den Pa læ ark ti -
ske re gion og er for ment lig kom met til Færø er ne med skib, på sam me vis som an gi vet
oven for ved eks emplet fra 2012. Der fin des ikke reg ler for ind før sel af plan ter og plan te -
muld til Færø er ne.

   Med spred ning af den først etablere de art, Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761), til
end nu en bygd, lig ger det klart at den ne art tri ves i det færø ske kli ma. For året 2012 var
me get koldt og tørt, og an tal let af ind i vi der i yng le om rå det var der for la vere i 2012, i for -
hold til de to fore gå en de år. Trods det dår li gere vejr, var der al li ge vel man ge ob ser va tio -
ner i sæ so nen 2012 (se ap pen diks neden for). Det sy nes på den bag grund der for sik kert
at ar ten vil kun ne klare sig frem o ver. Det er na tur ligt med fluk tu a tio ner i an tal let af ind i -
vi der hen over åre ne. Lig nen de for hold ses fra Dan mark, hvor pri mært en me get fug tig
som mer ofte fører til et la vere ind i vi dan tal det føl gen de år. Fly ve perio den for ar ten er
læn gere på Færø er ne end i Dan mark, fra sidst i april til hen i sep tem ber. I Dan mark har
ar ten i reg len af slut tet sæ so nen al lere de i juni må ned. For skel len kan for ment lig til skri -
ves kli ma et, der er kø li gere på Færø er ne, men ly set kan mu lig vis også spil le ind: Øer nes
nord li ge be lig gen hed gi ver lange lyse døgn i som mer må ne der ne og bi er nes ak ti vi -
tetsperio de over døg net vil for læn ges, hvis ned bør og blæst el lers ikke for hin drer dem i
at ind sam le pol len og nek tar. Hum le bi er er mest ak ti ve på var me og sol ri ge dage, som
der imid ler tid ikke er man ge af i det kø li ge færø ske kli ma. Men hum le bi er kan også fly -
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Fig. 4 Han af Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) på som mer fug le busk (Budd leia glo bo sa) ved Sig -
na bøur, Stre y moy, Færø er ne. Foto: Jens-Kjeld Jen sen, 05.VII.2010. 
Male Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) on Oran ge Ball Tree (Budd leia glo bo sa) at Sig na bøur,
Stre y moy, Faroe Islands. Pho to: Jens-Kjeld Jen sen, 05.VII.2010.



ve i svag regn og let tere blæst. Ob ser va tio ner ne på Færø er ne sy nes at pege på, at Bom bus
pra torum kun fly ver når der er sol og godt vejr, mens Bom bus lu corum til li ge ofte ses fly ve i
kø ligt vejr uden sol og med no gen blæst. Sidst nævn te sy nes der for at være den mest ro -
bu ste af de to ar ter og vil for ment lig kun ne klare sig godt på Færø er ne. Lige som hos
Bom bus pra torum sy nes også Bom bus lucorum, med observationer fra marts til midt i
oktober, at have en længere sæson på Færøerne, end i Danmark.

   Som det frem går af oven stå en de, og som dis ku teret i Madsen og Jen sen (2011), er
alle hum le bi er ne ob ser veret i byg der, hvor de foura gerer på kul ti vere de blom stren de
ha veplan ter. Det er så le des uvist om de vil le kun ne klare sig i den færø ske vil de na tur.
Tóta Ár na dót tir, der i Ru na vík bor helt ud mod ud mar ken, har dog set hum le bi er fly ve
fra boet i hen des have ud mod ud mar ken. Det er uvist hvil ke plan ter de der be søg te,
men der vok ser hede- og klok ke lyng (Cal lu na og Eri ca) derude.

   De to nu væren de lo kalt af græn se de le ve ste der for hver af de to ny e tablere de hum le -
bi-ar ter på Færø er ne, gi ver en enestå en de mu lig hed for at føl ge hum le bi er nes spred -
ning frem o ver. Vil spred nin gen, som for ven tet, føl ge øer nes vej-sy stem med den no get
ri gere flora fra bygd til bygd? El ler vil der også ske spred ning «i spring« over stør re af -
stan de? Vil hum le bi er ne kun ne for cere fjel de og fjor de, og vil de fly ve over vand fra ø til
ø? Og vil de kun ne for cere de høje fjel de via øer nes tun nel ler? En frem ti dig sy ste ma tisk
og kon ti nu er lig re gi strering af hum le bi er ne på Færø er ne vil for ment lig kun ne give svar
på flere af dis se spørgs mål, og vil i tilgift måske kunne kaste nyt lys over andre biologiske
aspekter hos humlebier.

Tak

En stor tak til alle som har ind sendt hum le bi er til be stem mel se og er frem kom met med
vær di ful de bi drag til den ne ar ti kel. En sær lig tak til An net te Span ge Da vidsen (Hós vík),
Pe der Thor lund Haahr og Ber gur Da ni el sen (beg ge Sig na bøur) for ob ser va tio ner af
Bom bus pra torum. Lige le des en stor tak til Eva An der sen og Tum mas Ø. Ljó sá (beg ge
Stren dur), Justin & An e lia Phil brow (Tof tir), Dá vid á Royk he yg gi, Pe tur & Bryn hild á
Royk he yg gi, Svenn Berg og Tóta Ár na dót tir (alle fem Ru na vík) for ob ser va tio ner af
Bom bus lu corum. Mari ta Gul klett (Nól soy) tak kes for ud ar bej del se af land kort. Isa bel Ca -
la buig (ZMUC) takkes for nyttige kommentarer til manuskriptet.
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Ob ser va tio ner af hum le bi er på Færø er ne i 2011 og 2012

Da man ge af ob ser va tio ner ne er fore ta get direk te i fel ten, har det ved flere ind i vi der
ikke været mu ligt at af gøre hum le bi er nes køn/ka ste (dron ning, ar bej der el ler han).
Der for vil der ved an gi vel ser ne neden for even tu elt blot være an gi vet an tal eks emplarer
(eks.). Be mærk at det ikke kan ude luk kes at sam me ind i vid(er) er ob ser veret flere gan -
ge og der for even tu elt kan op træ de flere gan ge på li sten.

Ob ser va tio ner af Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761)

Ob ser va tio ner i 2011 
1 eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 10.VII.2011, Eva An der sen, obs.
2 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 15.VII.2011, Tóta Ár na dót tir, obs. og fotos
1 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 15.VII.2011, E. An der sen, obs.
1 ar bej der: Ru na vík, 22.VII.2011, T. Ár na dót tir leg.
4 eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 24.VII.2011, J-K. Jen sen, obs., 1 leg.
5 eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 28.VII.2011, J-K. Jen sen, obs og fo tos
>4 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 11.VIII.2011, P. á Royk he yg gi, obs.

Ob ser va tio ner i 2012
1 dron ning: Ru na vík, Ger ðis ve gur  7, 26.III.2012, P. á Royk he yg gi, obs.
1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 03.IV.2012, T. Ár na dót tir, obs.
1 dron ning: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 09.IV.2012, E. An der sen, obs.
1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 22.IV.2012, T. Ár na dót tir, obs.
1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 01.V.2012, T. Ár na dót tir, foto
1 dron ning: Toftir, Hø ga nes ve gur 12, 03.V.2012, J. & A. Phil brow, foto (død) 
1 dron ning: Tof tir, Hø ga nes ve gur 24, 04.V.2012, J. & A. Phil brow, obs.
1 dron ning: Sal tan gará, Nor ður hædd 25, 19.V.2012, J. Høj gaard, foto
1 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 15.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs.
1 eks.: Tof tir, und ir Ne si num, 17.VII.2012, M. Gaard lyk ke, obs.
3 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 18.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs.
4 eks.: ved boet: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 19.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs.
1 bo: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 26.VII.2012, T. Ár na dót tir, film klip
1 bo: Ru na vík, Rú nar ve gur 13, 07.VIII.2012, D. á Royk he yg gi film klip
1 dron ning: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 01.IX.2012, E. An der sen obs.
1-5 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 26.III.2012 - 14.X.2012, P. á Royk he yg gi,

 obs. (#)
#): Der er i perio den fore ta get ob ser va tio ner over flere dage, af mindst en 
og højst fem eks emplarer på de en kel te dage.

Ob ser va tio ner af Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761)

Ob ser va tio ner i 2011 
1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 21.IV.2011, P. Haahr obs. 
1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 29.IV.2011, P. Haahr obs. 
1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 01.VI.2011, J-K. Jen sen obs. 
1 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 01.VI.2011, J-K. Jen sen obs. 
5-8 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, ??.VI.2011, A. S. Da vidsen obs. 
5 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, ??.VII.2011, A. S. Da vidsen obs.
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1 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 12.VIII.2011, B. Da ni el sen obs. 

Ob ser va tio ner i 2012
1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 22.V.2012, P. Haahr obs. 
2 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 16.VI.2012, B. Da ni el sen obs. 
2 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 03.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 
2 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 20.VII.2012, B. Da ni el sen obs. 
1 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 21.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 
1 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 31.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 
1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 13.VIII.2012, P. Haahr obs.
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