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bláu svartaklukkuna vera eina „oldenborru“, tí at 
hon er so stór. Bláa svartaklukkan er ógvuliga svart-

skyggjandi, yvir í bláan lit. Allar svarta-
klukkur eru avlangar við einum ella 
øðrum mynstri á veingjunum. Tær hava 

long og sterk bein, og tær kunnu renna skjótt 
í haganum.

Hví eitur bláa svartaklukka
Carabus problematicus?
Bláu svartaklukkurnar eita á latíni Carabus proble
maticus, og tað kann bara vera tí, at ættin Carabidae 
er sera trupul at greina, og at slagið Carabus proble
maticus ofta verður býtt sundur í fleiri undirsløg.

Hvar livir blá svartaklukka?
Bláa svartaklukkan hevur eina stóra útbreiðslu úr 
Mið- til Norður- og Vesturevropa upp móti Pól-
kringinum, og hon er eisini við fólki flutt yvir til 

Norðuramerika. Bláa svartaklukkan er knýtt at 
heiðalendi og serstakliga at heiðalyngi.

Árið hjá bláu svartaklukkuni
Bláa svartaklukkan víggjar eggini í mold, 

og eftir fáum døgum koma ormverurnar út. Bæði 
ormverurnar og tær vaksnu bláu svartaklukkurnar 
eru róvdjór, ið eta alt, sum fyri kjaftin rekst, ormverur, 
skordjór og sniglar – høvdu tær bara kunna etið 
morsnigilin! Tær eta á sama hátt, sum til dømis 
flatmaðkurin ger (sí Frøði 3, 1994). Tær spýggja 

sodningarvætu út yvir fongin, ið verður lammaður, 
og síðani verður fongurin so upploystur, at alt kann 
svølgjast.

Nær kemur bláa
svartaklukkan inn í hús?
Myndin av árinum hjá svartaklukkuni er næstan 
tann sama, sum myndin av árinum hjá tvístertuni, 
sum var við í síðstu útgávu av Frøði. Um várið, tá 
ið tær bláu svartaklukkurnar koma úr vetrarvistini, 
ber til at síggja tær, men annars eru tær mest at síggja 
í tíðarskeiðnum frá august til oktober, tá ið tær leita 
sær inn í hús. Náttúrugripasavnið hevur ongantíð 
fingið fleiri enn 4 svartaklukkur, sum eru farnar inn 
í sama hús, so trupult er at siga, at tær eru til nakran 
serligan ampa fyri fólk.

Mong spyrja helst: „Hvat skulu vit gera, um vit 
síggja bláu svartaklukkuna í kjallaranum?“ Gerið 
sum eg, koyrið tær hampuliga út fyri dyr, so tær í 
friði og náðum kunnu finna seg eina betri 
vetrarvist.Svartaklukkur eru ikki rættilig skaðadjór, 

men tá ið tær regluliga koma inn í húsini 
hjá okkum, verða tær tiknar við her 
kortini.

Einaferð eg var til gongu í haganum á 
heysti, vendi eg einum bøkki. Undir honum 
lógu 5-6 bláar svartaklukkur. Tað er vanliga mynstrið 
hjá hesari svartaklukkuni. Bláa svartaklukkan eigur 
at vera í haganum, og mest heldur hon til, har lyngur 
veksur. Um heystið skulu tær bláu svartaklukkurnar 

finna sær eitt stað at hava vetrarsetu, og tað er tá, 
tær bláu svartaklukkurnar villast inn í kjallaran.

Hvussu sær ein blá svartaklukka út?
Tann bláa svartaklukkan verður út móti 3 cm long, 
og hon er sostatt størsta svartaklukka í Føroyum. Á 
heysti koma fólk ofta inn á Náttúrugripasavnið við 
einari bláari svartaklukku, og tá spyrja tey javnan, 
um hetta er ein „oldenborra“, men klukkan „olden-
borra“ er ongantíð funnin í Føroyum. Fólk halda 
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