
Ein lækni fekk einaferð 
vitjan av eini mammu 
við einum illa bitnum ný-
føðingi. Læknin segði, 
at barnið hevði loppur. 

Mamman at barninum gjørdist ill – í hennara 
húsi vóru ongar loppur! Men rætt hevði lækn-
in, tí staraloppur vóru dotnar niður í vøgguna 
undan festingini til loftsljósið. Tá ið vøggan 
varð flutt, varð barnið ikki bitið longur.

Lívshátturin hjá staraloppum
Tað er á henda hátt, at tey flestu av okkum 
koma í samband við fuglaloppur, ið er bólkur-
in, sum staraloppur hoyra til. 

Fuglaloppur liva í fuglareiðrum, serliga í 
reiðrum, ið eru turr. Tað vil siga, at eitt stara-

reiður undir væðingini ella í takskegginum 
á eini húsatekju kann húsa heilt nógvum 
fuglaloppum. Ormveran hjá staraloppuni livir 
av ymiskum lívrunnum tilfari, ið liggur í reiðr-
unum, og tann vaksna staraloppan livir av at 
súgva blóð úr búfuglinum. Seinni, tá ið stara-
ungarnir eru floygdir, hava loppurnar vetursetu 
í reiðrum, har tær liggja sum reivverur.

Staraloppa er eitt vártekin
Tá ið várar, kemur staraloppan út úr reivinum. 
Loppan setur seg út í ljósið, og fer ein fuglur 
framvið og skuggar fyri loppuni, ger hon eitt 
lop og ætlar at raka fuglin. Rakar loppan ikki, 
roynir hon seg aftur seinni. Tað er á henda 
hátt, at loppan finnur sær eitt vertsdjór. Tó 
kunnu staraloppur eisini fara til stroks í hús-
um, um fuglur ikki kemur aftur í reiðrið. 
Soleiðis var tað, tá ið barnið varð bitið.

Fólk kunnu eisini fáa fuglaloppur á seg, um 
tey royna at taka burtur fuglareiður undan væð-
ingini. Tað ber eisini til at fáa loppur á seg, um 
ein gongur fram við har, ið loppur sita.

Fuglaloppur eru sostatt eitt týðiligt vártekin, 
og stabbamyndin yvir fráboðanir hjá Føroya 
Náttúrugripasavni1 vísir eina háárstíð frá mars 
til juli við hægsta tali í maimánaði. Hinar frá-
boðanirnar uttan fyri hetta tíðarskeið kunnu 
koma frá fólki, ið rudda reiður burtur undan 
væðingini. Hava fólk starahús í garðinum og 
ætla sær at rudda tey, skal tað gerast uttan-
dura, tí annars kann ein fáa fuglaloppur við 
sær inn. Í hundraðtali av loppum kunnu sita 
eftir í einum gomlum reiðri.

Fuglaloppur kunnu 
eisini fara á hundar 
og kettur og á tann 
hátt fara víðari yvir á 
fólk.2

Hvussu sær eina staraloppa út?
Tann vanligasta fuglaloppan eitur á latíni Cera-
tophyllus gallinae. Hon líkist eini vanligari 
loppu, tað vil siga, at hon er lítil, svørt og fløt 
frá síðuni. Undir sjóneyku er tað tó rímiliga 
lætt at síggja mun á  teimum ymisku vanligu 
loppusløgunum, so sum hunda-, kettu-, og 
fuglaloppum.3

Til hvussu stóran ampa eru staraloppur?
Staraloppur bíta eins og aðrar loppur, og stend-
ur staraloppa sum nr. 8 á listanum yvir tær van-
ligastu fráboðanirnar. Koma fuglaloppur inn í 
húsini, kann ein ugga seg við, at tær ikki liva 
leingi innandura.

Hvussu ber til at basa staraloppu?
Fær ein staraloppur inn í húsini, er tað skila-
best at taka starareiðrið heilt burtur, tá ið 
staraungarnir eru floygdir. Tað skal eisini ger-
ast, um reiðrið er undir væðingini og kann 
vera ringt at sleppa til. Tá ið reiðrið er beint 
burtur, ber til at forða fyri, at loppur verða til 
ampa várið eftir við at sproyta væl undir væð-
ingini við t.d. eitri, ið drepur smákykt. Vil ein 
nýta eitur, ið brýtist niður skjótt og ikki verður 
verandi í mong ár, er best at nýta eitt slag av 
eitri, ið inniheldur evnið pyrethrum/pyrethrin. 
Hetta eitur er vunnið úr eini plantu, og tað 

brýtist skjótt 
niður og er ikki vanda-
mikið hvørki fyri hundar, 
kettur ella børn.
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Mynd við 
fráboðanum um 
staraloppur gjøgnum árið.
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Staraloppan
Ein greinarøð um skaðadjór
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FØROYA NÁTTÚRUGRIPASAVN

Staraloppa
(Ceratophyllus gallinae)
Mynd: Astrid Andreasen

Stutt um tjøruklukku 
Finnur tú nakrar 2 mm langar svartar, avlangar klukkur, ið lukta av tjøru 
ella sum tað, seyðurin varð vaskaður í fyri lýs til fyri nøkrum árum síðan, 
hevur tú funnið tjøruklukkur. Lesið meira í næstu útgávu av Frøði.
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