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Á vári 2004 hoyrdi eg alt summarið ein  
stara, sum við hvørt læt sum ein likkuskuri. 
Starin helt altíð til á økinum kring gamla 
skúlan í Nólsoy, har sum telefonstøð er nú. 
Sami starasteggi sat og pliaði summarið 
2005, men annars legði eg ikki til merkis 
nakað óvanligt. Várið 2006 byrjaði eins og 
2005 við sangi og pli frá honum, og 11. juni 
2006 vóru ungarnir floygdir – ein ljósamor-
reyður ungi og ein vanligur myrkabrúnur 
ungi (1. mynd). Hesin ungin varð bara sædd- 
ur eina ferð. Summarið 2007 sat steggin 
í sama stað við gamla skúlan, men eingin 
ljósamorreyður ungi kom undan tað sum-
marið.

Tann 6. juni 2008 ringmerkti eg ein ljósa-
morreyðan unga (2. mynd) í Helgolands-
rúsuni, men tað sótu tveir ljósamorreyðir 
ungar oman á rúsuni, so í 2008 vóru tríg-
gir ljósamorreyðir ungar. Tveir teirra skiftu 
fjaðrar til vaksnan fjaðurbúna (3. mynd). 
Líkt var til, at fjaðrarnar vóru góðar og hildu 
væl, men fyrst hvarv annar starin, og 5. 
mars 2009 doyði triði og seinasti starin. 
Ein dagin, tá ið eg tíverri var burturstaddur, 
sá Rúni Poulsen seinasta ungan hoppandi í 
bygdini; hann dugdi ikki at flúgva. Helst er 
ungin deyður seinni sama dag.

22. juli 2009 kom steggin „hjá mær“ við 
tveimum ljósamorreyðum ungum og einum 
unga við vanligum liti (4. mynd). Teir flugu í 
allari bygdini (5. mynd (trý systkin)) í nakrar 
dagar, men so hvurvu teir, og eingin bar 
síðan eyga við teir. Eg veit ikki, um steggin 
„hjá mær“ fekk tvær urptir av ungum hetta 
summarið, men um so var, vóru eingir ljósa- 
morreyðir ungar í fyrru urpt.

„Mín“ starasteggi við 3 ungum í 2009   

Ljósamorreyðir 
starar

Tekstur og myndir: 
Jens-Kjeld Jensen     

Avkomið hjá villum fuglum kann hava litúrbregði, ið nevnist littynning. 
Tað er ofta trupult hjá fuglum, ið hava hetta frávik, at liva veturin í 
Føroyum. Umframt at fjaðrunum vantar litevni, er dygdin í fjaðrunum 
ikki góð, og fjaðrarnar slítast skjótt. Her verður greitt frá staraungum 
nøkur ár á rað í Nólsoy, ið høvdu hetta litúrbregðið.
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Á vári 2010 bar eg ikki eyga við pliandi steg-
gjan, ei heldur sá eg nakran ljósamorreyð-
an staraunga tað summarið.

Í Veingjasuð 2010 skrivaði eg greinina  
„Ljósamorreyðir og ringmerktir ravnar“. 
Har nevni eg, at „Littynning (dilutión) er 
ein tann vanligasta litúrbregðin (mutatión-
in) hjá villum fuglum, og tann, sum oftast 
verður mistikin fyri fullkomna littynning 
(t.e. heilt hvítar fjaðrar, leucisma). Fuglur 

við littynning hevur litevni í fjaðrunum, men 
í minni nøgdum enn vanligt. Fjaðrarnar eru 
bleikar og blikna ofta meira av sólarljósi-
num. Vanliga er melaninnøgdin bert ein 
helvt, so littyntir fuglar eru ofta bleikir, t.e. 
ljósir í fjaðurbúnanum“.

Sum eg lærdi av ljósamorreyðu ravnunum, 
er ofta trupult hjá littyntu fuglunum at liva 
veturin í Føroyum. Umframt at fjaðrunum 
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vantar litevni, er dygdin í fjaðrunum ikki 
gott, og fjaðrarnar slítast skjótt. Hetta havi 
eg eisini varnast hjá ljósamorreyðu kráku-
num, sum javnan hava verið at sæð í Svín- 
oy í minsta lagi seinastu 40 árini. Eg sá 
eina ljósamorreyða kráku fyrstu ferð hjá 
Niels á Botni, sum fekk krákuna at stappa 
út einaferð fyrst í 1970-árunum. V

1   Teir báðir ungarnir í 2006    
2   Ringmerktur Staraungi i 2008 
3   Annar av báðum ungunum – her í vaksnum fjaðurbúna  
 – avmyndaður út gjøgnum vindeygað. 
4   Trý systkin í 2009.
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Ringmerktur starau
ngi

In 2006, a pair of starlings on Nólsoy had two offspring – one nestling 
was dilutionistic while the other was of normal colour. In 2008, the same 
pair had three dilutionistic offspring followed by another brood of three 
nestlings, two dialutionistic and one normally coloured, in 2009. None of 
the pair’s dilutionistic young survived the winter on account of insufficient 
plumage. The male starling sang in a special way, imitating a juvenile 
Lesser Black-backed Gull. He was first heard in 2004 and has not been 
observed since 2009.

SUMMARY
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