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Tvær stórar klukkur síggjast viðhvørt innandura, 
vakstrarhústrantklukkan og bláa svartaklukkan, 
ið skrivað er um í Frøði 12,2: 30-31 frá 20061. 
Hvørgin teirra er veruligt skaðadjór innandura, tær 
eru bara vilstar. Tó kann vakstrarhústrantklukkan 
koma inn við einum urtapotti, men tá ber til at 
leggja til merkis, um bløðini eru etin í breddanum.

Útsjónd
Vakstrarhústrantklukkan (á latíni Otiorhynchus 
sulcatus) rennur ikki skjótt, men upp á ein eyð- 
kendan, seinan máta. Hon verður knappan 
sentimetur til longdar, og á frampartinum hevur

Vakstrarhústrantklukkan er egin 
á tann hátt, at tú skalt heilt til Italia 

fyri at finna kalldjór

hon smáar kambfjaðrar og hevur tí eina knortluta 
útsjónd. Hon er eisini sermerkt við tí, at hon ikki 
dugir at flúgva, tí henni vantar flogveingir. Her 
eru bara tveir harðir verndarveingir. Vakstrarhús-

trantklukkan er eyðkend. Hon er svørt við foyrum 
og gulum flusum og hárum, ið geva veingjunum 
eina gulblettuta útsjónd. Tranturin stendur 
framman fyri eyguni og hon hevur foyrur, ið líkjast 
oyrum, tí eitur hon á donskum — øresnudebille. 
Uttast á trantinum eru kamparnir, ið standa beint 
út til síðurnar.

Eitt lív sum vakstrarhústrantklukka
Vakstrarhústrantklukkan er egin á tann hátt, at tú 
skalt heilt til Italia fyri at finna kalldjór. Norðanfyri 
eru bert funnin kvenndjór. Hetta hevur við sær, at 
vakstrarhústrantklukkan víggjar niðri í moldini síni 
úti í móti 500 egg við moyarføðing (partenogenesis). 
Tá tann vaksna vakstrarhústrantklukkan er klakt, 
tekur tað 5-23 vikur, áðrenn hon kann víggja, alt 
eftir veðurlagnum, har hon livir2. Ormveran kemur 
fram eftir 2-3 vikum. Ormveran verður umleið 1 
cm til longdar og er hvít við brúnum høvdi.

Ormveruna sært tú bara, um tú hevur fingið 
vakstrarhústrantklukkuna inn við einum urtapotti. 
Her liva tær í moldini og gnaga av rótum, og sera 
nógvar ormverur kunnu sita saman og gnaga.
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Ormveran verður til eina reiweru eftir 4-6 vikum.
Vakstrarhústrantklukkan víggjar bara eina ferð 

um árið, og tann vaksna klukkan kann liva í 2-3 ár.

Útbreiðsla
Vakstrarhústrantklukkan er at finna um alt Evropa 
og norður til Islands. I Føroyum hevur hon verið 
her alla ta tíð, skaðadjór hava verið skrásett. Hon 
verður funnin regluliga gjøgnum alt árið í húsum, 
sí mynd.

Vakstrarhústrantklukkan er ljósskjar og kemur 
fram um næturnar at eta. Tær seta seg gleivandi 
um blaðjaðaran og gnaga inneftir. Tað vísir seg sum 
rund gnagmerki.

Tað gamla navnið á donskum var væksthus- 
snudebille, og tað sigur so nógv sum, at tað er 
her, klukkan er eitt veruligt skaðadjór. Og tað ikki 
bert í vakstrarhúsum, men eisini í fruktplantasjum 
og gartnaríum, har planturnar, t.d. jarðber og 
súreplatrø, kunnu verða uppetin av klukkuni.

Tá tú finnur eina 
vakstrarhústrantklukku innandura
Finnur tú eina vakstrarhústrantklukku í húsunum, 
skalt tú kanna urtapottarnar, um bløðini hava 
tey rundu bitini í blaðjaðaranum eftir klukkuna. 
Finnast tey, kanst tú taka plantuna úr pottinum og 
skola alla moldina væl og virðiliga av rótini, og so 
potta hana um í nýggja mold.

Er klukkan bara komin inn av tilvild, kann hon 
bara blakast útaftur.
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