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Søgan um tjøruklukkuna
Tjøruklukkan hoyrir til mjøl
 klukkuna, ið, sum navnið 
bendir á, er til ampa fyri 
menniskju. Á latíni nevnist 
tjøruklukkan Tribolium 

destructor, ið vísir til, at hon er skaðadjór. 
Hildið verður, at tjøruklukkan upprunaliga 

kemur úr hitalondunum í Afrika, og haðani 
hevur hon spjatt seg víða um. Tað tætta sam
skiftið, ið finst kring allan knøttin í dag, hevur 
havt við sær, at djór og plantur spjaðast skjót
ari enn nakrantíð fyrr. Soleiðis eru fleiri óbodnir 
gestir komnir til Føroya tey seinastu árini,1 til 
dømis flatmaðkurin2 (lesið Frøði 3/1994: 26
27), vespan4 (lesið Frøði 1/2001: 47) og 
morsnigilin3 (lesið Frøði 1/2003: 1618).

Í Danmark varð tjøruklukkan funnin fyrstu 
ferð í 1943.5 Nær tjøruklukkan er komin til 
Føroya, vita vit ikki, men hon hevur verið her 
alla tíðina, Føroya Náttúrugripasavn hevur 
tikið sær av at kanna og ráðgeva um skaðadjór, 
t.e. tey seinastu stívliga 20 árini.

Hvussu sær ein tjøruklukka út?
Á norskum hevur tjøruklukkan fingið navn eftir 
bólki og útsjónd, nevniliga Brunsvart melbille. 
Tjøruklukkan er ikki skínandi svørt, men ein 
eitt sindur brúnlig, 56 mm long, kløn klukka 
við beinum síðum. Lukturin ger eisini sítt til, at 
ongin ivi er um slagið.

Lívshátturin hjá tjøruklukkuni
Oftast er tjøruklukkan komin til landið við 
mjøl, grýn eller kornvørum, og her víggja tær 
aftur eini 1.000 egg gjøgnum æviskeið sítt. Ein 
tjøruklukka kann liva í meira enn 3 ár. Orm
veran livir av mjøli, grýni ella korni, har hon 
er víggjað. Ormveran kemur úr egginum aftaná 
12 vikur, og ormveran verður til reivveru, 
umleið tveir mánaðir eftir at ormveran er klakt. 
Tað hendir, tá ið hitin í rúminum er umleið 20 
hitastig, og maturin er føðsluríkur. Er rúmið 
kaldari, tekur tíðin frá eggi til reivveru longri 
tíð, upp til 1 ár, men styttri tíð, um tað er 
heitari inni, niður í 1 mánað.

Hvussu stóran ampa elvir tjøruklukkan til?
Av tí at tjøruklukkan upprunaliga er eitt  
hitalandsdjór, steðgar vøksturin heilt, tá ið hitin 
er minni enn 13 stig. Tí eru hyggiráðini at hava 
ein matkova í húsinum, har hitin ikki fer upp 
um 13 hitastig.

Hvussu verður tjøruklukkan bast?
Tjøruklukkur kunnu vera ringar at basa, tí tær 
kunnu liva í mánaðir uttan at eta, og tær eru 
førar fyri at spjaða seg runt í húsinum langt 
burtur frá upprunastaðnum. Matvørur, ið 
tjøruklukkur hava gjørt skaða á, skulu sjálvandi 
beinast burtur, og matkovin skal dustsúgvast 
væl og virðiliga. Finnur tú tjøruklukkur alla
staðni í húsinum, kanst tú samstundis sproyta 

insekteitur, ið inniheldur pyrethrum ella pyr
ethrin, í holrúmini. Eisini kann eiturlak smyrjast 
allastaðni fram við støðum, har tjøruklukkan 
hevur møguleika at sleppa ígjøgnum.
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Tjøruklukka
Ein greinarøð um skaðadjór
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Føroya NáttúrugripasavN

Stutt um bláu svartaklukkuna
Um heystið koma fólk inn á Náttúrugripasavnið við eini umleið 3 cm langari 
svartskyggjandi klukku, ið tey hava funnið í kjallaranum. Ofta verður spurt, um 
hetta er ein „oldenborra“. Men tað er bara størsta klukkan í Føroyum, ið leitar sær 
vetrarvist. Les meira um hana í næstu útgávu av Frøði.

Finnur tú nakrar 5-6 mm langar, svartar, avlangar klukkur, ið 
lukta av tjøru ella tí, sum áður varð nýtt at vaska seyðin fyri lýs, 
hevur tú funnið tjøruklukkur. Tað hevur eisini givið djórinum 
navn á donskum, har hon eitur Lysolbille. Tí er onki at ivast í, tá 
ið tjøruklukkur eru komnar í matkovan. Har eru tær komnar við 
mjøli, korni ella grýni.
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