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Grannljómarin

• Ph.D. verkætlanir
• NVD greinasavn
• Granskingarstovnar
• Greinarøð í bløðunum
• Vísindasøgur
° Størri atlit til
genetiska fjølbroytni
° Íløgur í gransking í
mun til BTÚ minka
° Framvegis lítið til av
toski á Bankanum

26. august varð ein grannljómari fingin í viðarlundini í Havn. Hetta hendi, tá ið fólk á
Náttúruvísindadeildini vóru í holt við at merkja gráspurvar, sum skuldu nýtast í eini
verkætlan til at staðfesta, hvaðani føroyski gráspurvurin hevur sín uppruna.
Grannljómarin er um 11 cm til longdar. Hann er grágrønur. Nevið er klænt og svart.
Beinini eru dimm ella svørt. Grannljómarin líkist nógv leyvljómara, og ringt er at
kenna mun millum sløgini. Eitt gott eyðkenni er tó tey myrku beinini hjá
grannljómaranum.
Ferðafuglur • Grannljómari eigur um tað mesta av Evropa og langt eystur til Sibiria.
Flestu stovnarnir eru ferðafuglar og flyta suðureftir til Miðalhavið um veturin.

° Dálking á Havnarvág
° Er jarn avmarkandi
fyri vøkstur í havinum?
° Master samskipari og
lestrarvegleiðari á
vitjan.
° FLL 2007 kapping
° Føroyska bládúgvan
° Føroyska músin
° Væleydnað
seismikkferð við
Magnusi Heinasyni

Grannljómari eigur vanliga ikki í Føroyum. Við hava bert tað einu skrásetingina um, at
hann hevur átt her, men helst hevur hann vorpið her oftari, uttan at fólk hava givið
sær far um hetta, tí hann hoyrist oftani láta í viðarlundum. Eitt nú her í Havnini.
Grannljómarar, sum koma til Føroyar eru sostatt ferðafuglar. Teir síggjast her um
heystarnar. Ofta eru hetta fuglar, sum koma eystaneftir, serliga úr Norra.
Grannljómarin er tó ikki heilt sjáldsamur í Føroyum. Jens-Kjeld Jensen, fuglaútstappari
í Nolsoy, upplýsir, at hann á hvørjum ári fær einar 5 til 10 grannljómarar í
Helgolandsrúsuni, sum hann hevur standandi millum húsini í Nólsoy. Helgolandsrúsan
verður nýtt at fanga fugl við, sum síðani verður ringmerktur og sleptur leysur aftur.

Grønu litirnir vísa hvar grannljómari
er alt árið.
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° Phd_verja av
alduverkætlan
° Føroyar liggja á
kantinum
° FLL 2006 kapping
° 163 toskar í 29 hálum
á Føroyabanka
° Toskur: ein útbrótari
° Gróður ávirkar kreftir
° NVD á US Naval
Academy
° 10 dagar frá Tjernobyl
° Seismikkur á
Glyvursnesi
° Norskur ríkmaður
stuðlar gransking í
heimbýi sínum
° FLL kapping
° Balinski fyrstu ferð
° Mest geislavirkni í
Hvalvík og minst í
Hvalba
° KT-nýskapan krevur
útbúgving, gransking og
samstarv
° Miðalvekt á føroyskum
seyði
° Tøknifrágreiðing: Frá
atkvøðum til tingsessir
° Irsk forbindelse?
° Føroyabanki
° Alda og streymur
° Fuglar í Viðarlundini
° Fiskimiðasavn og
kortplottari við
streymkorti fyri
nærleiðirnar.
° DNA-kanningar
° Streym til drívskipanir
° Seismiskar kanningar
á Glyvursnesi
° Útgerð til aling á
harðbalnum økjum
° Grannljómarin
° Geislavirkni regnaði
yvir Føroyar
° Kjafturin á
føroyabankatoskinum
° Gráspurvurin
° Føroysk mjólk
° Seismiskar kanningar
í Vestmanna

Gulu hvar hann eigur og teir bláu,
hvar hann er um veturin

