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føroyskum máli

Leys størv

Týsdagin 14 desember legði Jógvan Fróði G. Hansen fram sína bachelor ritgerð
á Náttúruvísindadeildini. Ritgerðin hevur heitið “Chaetopterus sp. (Polychaeta:
Chaetopteridae) from the Faroe Islands, compared to species likely to inhabit the
area”, og er ein djórafrøðilig lýsing av einum bustmaðkaslagi, sum livir við
Føroyar.

20.12.2010 Eyðfinn Magnussen, Náttúruvísindadeildin

Bustmaðkarnir liva í mórubotni, har teir byggja sær
rør, sum teir liva í. Bustmaðkarnir liva av smáum
bitlum, sum teir taka úr sjónum. Hetta verður gjørt á
tann hátt, at maðkarnir spinna eitt slímnet inni í
rørinum. Sjógvur verður so pumpaður gjøgnum
rørið og slímnetið sílar bitlarnar úr sjónum, sum
síðani verða etnir av bustmaðkinum.

Ivi um slagið

Innan vísindina er ivi um, hvat slag av bustmaðki
talan er um: Er talan um eitt av teimum sløgunum,
sum longu eru kendu, ella er her talan um eitt heilt
nýtt slag av bustmaðkum, sum eru ókendir fyri
vísindini. Við neyvum mátingum, myndum og
tekningum hevur Jógvan Fróði lýst hetta dýrið og
skrivað um tað. Í niðurstøðuni sigur Jógvan Fróði,
at  “ ....Hóast Chaetopterus sp. og Chaetopterus
valencinii líkjast á fleiri økjum, so ber kortini ikki til
at siga við vissu, um hetta er eitt og sama slagi”
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13.09.2011
Heilsuf remjandi selen í tvøst i
Tvøst inniheldur serliga nógv selen, sum er
evnafrøðilig bundið í samrunar, ið hindra
niðurbróting...

09.09.2011
Setrið  skal marknaðarførast
Sigurð í Jákupsstovu heldur tað vera sera
týdningarmikið, at allir ungir føroyingar
síggja Setrið...

06.09.2011
Nøkur fá p láss ef t ir t i l  master-
stakskeið  í løgf røði
Enn eru nøkur pláss eftir til master-
stakskeið í løgfrøði á heysti 2011.

05.09.2011
Søguligur dagur á Føroyamálsdeild in i
Tað er sum á ólavsøku á
Føroyamálsdeildini. Ongantíð áður hava
so nógvir studentar á so mongum...

05.09.2011
Móttøka
1. september 2011 var rektaraskifti á
Fróðskaparsetri Føroya. Í hesum sambandi
verður skipað fyri...
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