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TÍTUR
Í FØ ROYUM

Títa eru ein ný ggjur gestur í
Fø royum. Hon er sera vanligur
fuglur í Noregi, so helst koma
títurnar, ið síggjast her, hið ani.
Her verð ur greitt frá teimum
skrá setingum, ið higartil eru
gjø rdar – næ r fyrsta títan varð
sæ dd í Fø royum og hvussu
nó gvar eru sæ ddar síð an tá .

S
tórtíta Parus major og blátíta Cyanistes caeruleus hava
útbreiðslu í øllum Evropa, har tæ r ofta eru støðufuglar,
men kortini vísir Norsk Ringmerkings Atlas frá 2006,
at bæ ði sløg kunnu ferðast langt. Ein norsk ringmerkt

blátíta varð funnin 785 km frá merkingarstaðnum í Suðurong-
landi, og ein norsk stórtíta varð funnin 1086 km frá merkingar-
staðnum. Noreg man vera tann mest eyðsýndi upprunastaður hjá
títum, sum koma higar.

Í frágreiðing nr. 35 frá Sjæ ldenhedsudvalget stendur at lesa,
at tvæ r tæ r fyrstu stórtíturnar, sum eru skrásettar í Føroyum,
vórðu fangaðar i Helgolandsrúsuni í Nólsoy tann 2. mai 2003.
Harumframt stendur at lesa (her í føroyskari týðing): „Onnur var
longu merkt í Bjergby á Vestursæ landi sum 1K 13. í august árið
fyri. – Navngivnir álítandi eygleiðarar siga frá tveimum stórtítum
á ferðamannaskipinum millum Hanstholm-Lervick-Tórshavn 13.
august, og tað var fleiri tímar, áðrenn komið var til Lervick (heimild:
Jesper Johannes Madsen, ZMK, in litt.), og Christian Petersen
sigur frá tveimum stórtítum í garði sínum í Fámjin, frá uml. 15.
apríl til 1. mai.“
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Two great tits Parus major came to Faroes
on a ferry from Denmark and were caught
in the Helgoland´s trap at Nó lsoy on the
2nd of May 2003; one of them was ringed
in Denmark a year earlier. In the winter
2010/2011 a great tit Parus major stayed
in Nó lsoy and three great tits Parus major
and a bluetit Cyanistes caeruleus stayed
in Tó rshavn.
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1 Tæ r báðar stórtíturnar í Nólsoy tann 2. mai 2003. Foto: Jens-Kjeld Jensen
2 Blátítan í Havn 2010/2011. Foto: Jens-Kjeld Jensen
3 Tríggjar stórtítur í Mariugøtu 12. Foto: Finnur Lü tzen
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Onnur stórtítan hvarv ræ ttiliga skjótt
úr Nólsoy, og hin var í bygdini í einar 14
dagar, og síðan hvarv hon eisini. Eg hevði
hongt feittkúlur upp til teirra. 1

Ikki fyrr enn 24. oktober 2010 fræ tti eg
aftur um stórtítur, og tað var Jan Anders-
son, oman Viðarlund 7, sum sendi mæ r
eitt teldubræ v um, at hann hevði sæ ð
eina og hoyrt eina aðra stórtítu í garðinum
sama dag. Í lýsingini morgunin eftir sat
ein ung stórtítubøga á einum pela uml.
50 m frá húsum mínum í Nólsoy, og eg
var bert uml. 3 metrar frá henni. Eg royndi
allan dagin at fáa eina mynd av henni, men
tað eydnaðist ikki fyrr enn 29. oktober. Eg
hevði tá hongt feittkúlur upp runt í bygdini.
Henda stórtítan varð ringmerkt 21. januar
við ringi nr. 9Z20026, og hon varð síðst
sæ dd í Nólsoy 7. apríl 2011. 5

Tann 5. november 2010 fekk eg eitt teldu-
bræ v frá Åse Nygaard á Norgesvegi í
Havn. Hon fortelur, at hon hevði sæ ð eina
stórtítu í garðinum.

Tann 5. desember sá eg sjálvur eina stór-
títu við Barnaheimið í Havn.

Tann 6. desember tók Erla Olsen eina
mynd av eini blátítu á Bergsvegi nr. 6 í
Havn. Tað er fyrstu ferð, at nakar hevur
rakt við eina blátítu í Føroyum.

Tann 22. desember sóu Jógvan Jensen og
kona hansara á Varðagøtu 6 eina stórtítu
eta av eini feittkúlu, men tað eydnaðist ikki
teimum at taka mynd av henni.

Tann 24. desember 2010 avmyndaði eg
sjálvur eina stórtítu við kommunuskúlan í
Havn.

Tann 8. januar 2011 sá Pia Dam, Varða-
brekku 3, eina stórtítu í garðinum.

Tann 15. januar 2011 sá Pia Dam, Varða-
brekku 3, eina blátítu í garðinum.

Tann 29. januar 2011 sóu Andrea & And-
ers Nedergaard-Hansen, Gundadalsvegi
17, eina blátítu í garðinum.

Tann 30. januar 2010 avmyndaði Jógvan
Jensen eina blátítu á Varðagøtu 6.

Tann 6. februar 2011 avmyndaði eg eina
stórtítu við Eik Banka í Havn.

Tann 12. februar sá Finnur Lützen, Mariu-
gøtu 12, eina stórtítu eta av eini feittkúlu
í garðinum.

Tann 19. februar sá Finnur Lützen, Mariu-
gøtu 12, tvæ r stórtítur eta av eini feittkúlu
í garðinum.

Tann 21. februar avmyndaði Finnur Lütz-
en, Mariugøtu 12, tríggjar stórtítur næ r við
nakrar feittkúlur í garðinum. 3

Tann 27. februar avmyndaði eg sjálvur
eina blátítu í Mariugøtu 12 í Havn. 2

Tann 5. mars sá eg eina blátítu og eina
stórtítu í Grasagarði í Havn.

Tann 13. mars avmyndaði eg tvæ r av trim-
um stórtítum í Mariugøtu 12 í Havn.

Tann 26. mars er síðstu ferð, at Finnur
Lützen sæ r stórtítur í garðinum.

Endaligt úrslit til samans tann 15. septemb-
er 2011 er, at tað til dags dato eru skrá-
settar ein blátíta og seks stórtítur í Føroy-
um, og av teimum høvdu ein blátíta og
fýra stórtítur vetursetu í miðpartinum av
Havnini. Undantikið hesar skrásettu títur
eru fleiri eygleiðingar runt um í landinum
frá heystinum 2010, so alt bendir á, at vit
hava havt fleiri títur her á vitjan enn tæ r 7,
ið eru skrásettar. V
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4 Blátítan tann 27. februar 2011 í
Mariugøtu 12.
Foto: Jens-Kjeld Jensen

5 Stórtítan, ið varð ringmerkt í
Nólsoy tann 21. januar 2011.
Foto: Jens-Kjeld Jensen

6 Tvæ r av trimum stórtítum í
Mariugøtu 12 tann 21. mars 2011.
Foto: Jens-Kjeld Jensen

7 Stórtítan í Nólsoy 2010/2011.
Foto: Jens-Kjeld Jensen

TÍTUR Í FØ ROYUM



13Á rgangur 3 Nr. 1 2012

TÍTUR Í FØ ROYUM

Í lý singini morgunin eftir sat
ein ung stó rtítubø ga á einum
pela uml. 50 m frá hú sum
mínum í Nó lsoy, og eg var
bert uml. 3 metrar frá henni.
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