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í hesi greinarøð um skaðadjór eru nøkur djór um- 
rødd, ið ikki kunnu sigast at vera skaðadjór. Tey eru 
komin inn í hús av tilvild, og tí verða tey fráboðað 
sum møgulig skaðadjór ella sum djór, tú ikki kenn- 
ir og tí fegin vilt vita meira um.

Til henda bólk hoyra eitt nú blá svartaklukka1, 
tvísterta2 og eisini gulleyga.

Livir upp til navnið
Gulleyga situr oftast í vindeyganum, tí tað verður 
drigið at ljósinum.

Flogkyktið livir upp til sítt navn. Eitt tað fyrsta, 
tú leggur til merkis, eru tey stóru, gyltu eyguni. 
Gulleyga er uml. 2 cm langt. Kroppurin hevur

Gulleyga er eitt gagndjór, ið er gott at 
hava t.d. i vakstrarhúsi, sum er fongt við 

blaðlúsum
ein kláran, grønan lit. A høvdinum hevur tað tveir 
langar, klænar kampar. Grøni kroppurin sæst týðu- 
liga gjøgnum teir fyra veingirnar, ið eru sum klárar, 
ljósagrønar glærur. Veingjaspennið er knappar 3

Gulleyga hoyrir til ein djórabólk, sum á latíni 
eitur Neuroptera („Netvinger“ á donskum). Navnið 
sipar til netlíknandi mynstrið á veingjunum. 
Gulleyga eitur á latíni Chrysopa carnea.

Árið hjá gulleyga
Ein lýggjan várdag sæst gulleygað aftur í vindeyga- 
num, sí myndina. Tað hevur havt vetursetu á 
onkrum køldum staði í húsinum, til dømis í einum 
horni í kjallaranum. Nú er tíðin komin at finna sær 
maka. Men nú sær gulleyga ikki út eins og heystið 
fyri. Undir dvalanum um veturin skiftir gulleygað 
lit frá tí grasgrøna til ein meira følnan, grønan lit.

Vaknar gulleyga ov tíðliga um várið, meðan tað 
enn er kalt uttandura, yvirlivir tað ikki. Gulleyga 
doyr av kulda og svongd. Sær mann eitt gulleyga 
sita í vindeyganum heilt tíðliga um várið, er frægast 
at seta tað aftur í eitt kalt horn í kjallaranum.

Gulleyga víggjar oftast, har nógvar blaðlýs eru. 
Tey 1 mm stóru eggini sita á endanum á einum 
V2 cm longum stelki. Sí tekning av lívsringrásini 
hjá gulleyganum. Ut úr egginum kemur ein lítil, 
kløn larva, sum er 1 mm long. Larvan nevnist 
blaðlúsaleyva. Eftir fleiri hamskiftir verður hon 1
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cm long, og verður at enda til eina reiweru. Úr 
reiweruni kemur tað vaksna gulleyga einaferð út á 
lieystið, tá tú aftur sært tað í vindeyganum.

Ormveran er eitt rovdjór
Ormveran sær øgilig út, og er eitt ræðuligt rovdjór, 
ið á donskum verður rópt „bladluseløven“. Blað- 
lúsaleyvan hevur 6 bein, sum øll onnur skordjór. 
Hon er 1 cm long, við ývnum hári á kroppinum. 
Muðurin, við stóru kjálkunum, verður brúktur til 
at súgva nøring úr øðrum djórum, serliga blaðlús- 
um, ið blaðlúsaleyvuni dámar eina best. Tí kann 
ikki sigast, at gulleyga hoyrir til skaðadjórini, men 
heldur tvørturímóti. Tað 
er eitt gagndjór, ið er gott

9 

8 

|  7 
1 6 
*o 
oq 5

S 4 

15 3 

2 

1 

0 & L
jan  feb m ar apr mai jun ju l aug sep okt nov des

Partur av ringrásini í náttúruni
Gulleyga livir av hunangi, ið tað sýgur úr blómum. 
Og gulleyga sjálvt er góður matur hjá smáfugla- 

ungum. Nakað heilt annað
Ormveran sæ r øgilig út og er, at nógvar av teimum

at hava t.d. í vakstrarhúsi, er eitt ræduligt rovdjór
sum er fongt við blaðlús-
um. Blaðlúsaleyvan er sjálv góður matur hjá nógv- 
um øðrum ránsskordjórum, so sum rovklukkum, 
rovtekum, vespum og tílíkum.

flugum, ið flugufiskarar 
seta á húkin, líkjast gull- 

eyga nógv. Tað má tískil hava eitt skap, sum fiski 
dámar væl gloypa, tá smákykt av óvart koma at 

ja í vatnskorpuni á einum vatni ella í eini á.

Lívsringrásin hjá gulleyga
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