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Týdning at m eta um  fugla- 
tilfeingið úti á havi áðrenn 
m øgulig oljuvinna byrjar
Haraftrat bcr til frá 
tættleikanum hjá 
fuglasløgunum at meta 
um, hvar æti, yngul og 
smámurtar ivaleyst eru 
mest og tættast. Á tann 
hátt hava vit ein møgu- 
leika at samanbera 
fugla- og fiskatilfeing- 
ið og tískil meta um 
fiskastovnin

Pói. Á KLETTl

Fiskirannsóknarstovan 
hevur givió út eitt smárit, 
sum Marner Simonscn hev- 
ur lagt til rarttis við fugla- 
teljingum, sum eru gjordar 
um borðá »Magnusi Heina- 
son« 1993-94.

Fuglateljingar hava áður 
verið gjørdar á havleið- 
unum kring Føroyar. Fin 
var í juni-scptember 1987 
og 1988. Hon er umrødd í 
Dan.sk omitologisk For- 
enings Tidsskrift nr. 84, 
1990. Fin onnur fuglatelj- 
ing var gjørd á Føroya- 
banka í juni 1992, og hana 
hevur Bergur Olsen lýst í 
Fugle pá Fierøhariken 5 - 
9.juni 1992. Fterøhankepro- 

jektet 1992.
Nú verður farið undir 

regluligan teljingar, sum 
skulu vera spjaddar um alt 
árið og um til ber fara fram 
á somu støðum hvørja ferð. 
Fndamálið við tiltakinum 
er at meta um fuglatilfeing- 
ið á havleiðunum kring Før- 
oyar. Tað verður hildið at 
hava stóran týdning fyri 
okkum at fáa kunnleika um 
fuglalívið úti á havi áðrenn 
oljuvinnan kanska kemur

Haraftrat ber til frá tactt- 
leikanum hjá fuglasløg- 
unum at meta um, hvar æti, 
yngul og smámurtar iva- 
leyst eru mest og tættast. Á 
tann hátt hava vit ein møgu- 
leika at samanbera fugla- 
og fiskatilfeingið og tískil 
meta um fiskastovnin.

Teljingin
Fuglateljingin fer fram á 
sama hátt sum aðrastaðni 
bæði í Norðurlondum og 
Bretlandi.

Talt verður frá skipi, 300 
metrar út frá tí og upp í loft í 
einum øki, sum er 90 stig í 
bakborð Vanliga fara 
fuglateljingar fram uttan- 
dura, men veðurlagið ger, at 
tað ber ikki til í hesum føri. 
Talt verður 10 minuttir í 
senn meðan skipið siglir og 
á Ijósum degi.

I hesum føn er talt av 
brúnni í bakborði á »»Mag- 
nusi Heinason« Hann, ið 
telur, situr í einum ný- 
mótasns skiparastóli, sum 
er hevjaður upp frá dúrk- 
inum soleiðis at sjónarhom 
hansara er 8,5 metrar oman 
fyri sjóvarmálan Talt verð- 
ur við berum eygum, tí tá er 
sjónarøkið størri. Kikari 
verður nýttur fyri at fáa 
vissu um fuglaslagið. Fyri at 
síggja nóg væl. mugu rútar 
nir á brúnni verða vaskaðir 
ofta.

Klokkutíðin verður bert 
skrivað upp tá ið 10-mi- 
nuttaskeiðið bytjar. í mill-

Kitt aðalmál við hesi sjófuglateljing er at vísa á sjóøki, har fyrivarni eigur at verða tikið í mun til møguligu oljuvinnuna

Petur Skeel, veðurfrøðingur, fer at undirvísa í veðurlæru í Tórshavnar Kvøld- og 
Lngdómsskúla

Undirvísing í veðurlæru

umbilunum millum 10-mi- 
nuttaskeiðini verða sæddu 
fuglamir skrivaðir upp.

Fuglateljarin hevur ein 
handateljara við seks knøtt- 
um, men betri hevði verið at 
havt ein elektroniskan telj- 
ara, t.d. ein teldu.

Allar støðir verða ná- 
greiniliga uppskrivaðar frá 
morgunstundim við fáum 
tímum ímillum. Tá ber til at 
samanbcra fuglameingið og 
fiskastovnin á grunnum og 
bankum.

Mestsum allar siglingar- 
leiðir og støðir eru stand- 
ardskurðir og tí nærum altíð 
tær somu hvønn túrin. Hetta 
verður mett at vera ein 
stórur fyrimunur fyri enda- 
liga úrslitið av fuglateljing- 
ini. Tað fer á henda hátt at 
bera væl til at samanbera 
fuglameingið ávísar støðir, 
árstíðir og tíðir á degnum.

Støðimar verða annars hevur venð alla tíðina at 
allar skrivaðar í skipsdag- telja í fyra ár, tí erætlanin at 
bókina og í yvirlitið yvir 
standardskurðimar. Hetta 
ger tað møguligt at kanna 
um sjófuglurin ávirkar 
Fiskastovnamar kring Før- 
oyar, ella um dýpið og hita- 
lagið f sjónum ávirkar 
tuj;larneingið

Eitt aðalmál við hesi sjó- 
fuglateljing er at vísa á sjó- 
øki, har fynvami eigur at 
verða tikið í mun til møgu- 
ligu oljuvinnuna.

Sundurgreiningar
Allar siglingarleiðir eru av- 
myndaðar á yvirlitskorti 
fyri túrin. Siglingarleið og 
dagfesting eru tilskilað á 
hvøiji mynd.

Á myndunum sæst, at túr- 
amir eru javnt býttir um 
havleiðimar um Føroyar og 
røkka rættiliga langt til havs 
bæði í 1993 og 1994

011 fuglasløgini, sum 
vóru at síggja. eru tald. Men 
av tí at talt hevur verið so 
stutta tíð bert tvey ár eru 
bara tey fýra sløgini, sum 
mest vóru at síggja. tald 
saman fyri fyrst.

Fvrst í næsta mánaði 
byijar undirvfsing í 
veðurlæru í Tórshavn- 
ar Kvøld- og Ung- 
dómsskúla. Umframt 
undirvísing verður eis- 
ini vitjað á Veðurstøð- 
ini og øðrum stovnum.

Undirvisingin er ætlað 
teimum, sum vilja vita 
meira um, hvat ávirkar 
veðrið og hvussu vit sjálvi 
betur verða før fyri at meta 
um, veðrið.

Á skeiðinum verða lut- 
takararnir eisini lærdir at 
lesa veðurkort og at duga á 
at skyna og rokna út streym 
og sjóvarfall.

Skeiðið verður 60 tímar, 
og undirvíst verður fýra 
skúlatímar hvørt týskvøld. 
Evnini eru veðurlæra. upp- 
hav jarðar, streymur og 
sjóvaifjall og veðurkann-

ingar í Føroyum.
Petur Skeel, veðurfrøð- 

ingur, verður lærari í veður- 
læru. Hann fer miilum 
annað at greiða frá vindi, 
mjørka, toru, lufttrýstum og 
hitabroytingum.

Martin Heinesen, jarð- 
frøðingur fer at greiða frá 
upphavi jarðar og eisini 
neyvari frá upphavi Føroya. 
Hann fer millum annað eis- 
ini at undirvísa í havbotn- 
sviðurskiftunum um okkara 
leiðir, og at siga frá hvøijar 
broytingar, sum ávirka 
veðrið, henda á jørðini nú.

Lærari í streymi og sjóv- 
arfalli verður Bogi Hansen. 
sum er havfrøðingur Hann 
fer at undirvísa í heimshøv- 
unum. havleiðunum um 
Føroyar, sjóvarfalskraftini 
og hvussu streymur verður 
roknaður.

Vagn Erik Michelsen, 
fyrrverandi stjóri á Tele- 
grafstøðini. fer at greiða frá 
veðurkanningum í Før-

oyum.
Vagn Erik Michelsen 

hevur í dagliga arbeiði sín- 
um á Telegrafstøðini í 47 ár 
verið við til at gjørt veður- 
mátingar. Hann hevur eisini 
í nógv ár kannað og gransk- 
að veðurmátingar í Før- 
oyum, og hesum arbeiði fer 
hann at greiða frá.

Umframt undirvísingina 
er ætlanin eisini at vitja á til 
dømis Veðurstøðini, Vakt- 
ar- og Bjargingartænastuni 
og øðrum stovnum.

Ætlanin er at fáa innlit í 
hvussu veðurobservatiónir 
verða gjørdar. Hesar veður- 
observatiónir eru partar av 
grundtilfarinum, sum verð- 
ur brúkt til veðurforsøgnir- 
nar, ið eru at hoyra í útvarpi 
og sjónvarpi.

Undirvísingin byijar 7. 
mars. Undirvíst verður í 
Kommunuskúlanum týs- 
kvøld frá klokkan 18:30 til 
22:00

Magnus Heinason, rannsoknarskipið hjá Fiskirannsóknarstovuni

Hesi eru rita. havhestur. halda fram í minsta lagi 
likka og skrápur Ætlanin tvey ár aftrat. Men av tí at

fyribils úrslitini eru sera 
áhugaverd, eru tey gjørd

upp nu.
Samb. myndunum eru 

havhesturog rita tættast um 
várið og nærri landi. Seinm

á árinum spjaðast tey, men 
tó toluliga javnt um hav- 
leiðirnar Havhestur og rita 
eru ótættast um veturin. 
Likkan er mest nærri landi 
og skrápurin tættastur vest- 
an fyri Føroyar og serliga á 
Føroyabanka.

í frágreiðingim ger Fiski- 
rannsóknarstovan vart við, 
at talan er um tøl á fugli 
rættiliga langt úr landi. Tey 
kunnu tí ikki samanberast 
við fuglateljingar undir 
landi.

Seinni, tá ið taltilfarið er 
størri, er ætlanin at greina 
fuglin betur m.a. við atliti til 
hvar hann heldur til og bera 
saman við ætunøgd, Fiska- 
stovn, havdýpi og ivaleyst
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eisini sjóarhita tvey ára gamlar og pisur,
Loksins er ætlanin at sum eru eldri. 

greina ungfuglin - pisur,
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