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Adjunkt- ella lektarastarv í
føroyskum máli

Leys størv

Lars Larsen Black kundi hósdagin 15. juni kalla seg bachelor í lívfrøði, eftir sína
seinastu próvtøku á Fróðskaparsetrinum.

17.06.2011 Eyðfinn Magnussen, Náttúruvísindadeildin

Bachelorverkætlanin hjá Lars er ein vistfrøðilig
kanning av vatnasílum í trimum føroyskum vøtnum;
Toftavatn, Leitisvatn og Sandsvatni. Higartil eru
fáar tílíkar  kanningar gjørdar av føroyskum sílum. I
verkætlanini lýsir Lars tað grundleggjandi
lívfrøðina hjá sílunum í teimum trimum vøtnunum.
Sílini vórðu fingin við gørnum, sum vórðu sett
ymisk tíðarskeið á vøtnunum. Fyri hvørt sílið vóru
longd og vekt mátað og aldurin var lisin frá
nitrunum. Sílini vórðu síðan i kruvd, kynið varð
kannað og búningarstigið á sílinum staðfest.
Livurin var vigað og magin tikin til neyvari
kanningar av, hvat sílini høvdu etið. Eisini varð
hugt eftir, hvørjir parasittar vóru í sílunum.

Sílin i
Tey størstu sílini vórðu fingin á Sandsvatni.
Miðalstøddin á hesum sílunum var 32 cm og
vigaðu 307 g. Tey smæstu sílini vóru á Toftavatni,
tey vóru í miðal 25 cm til longdar og vigaðu 153 g.
Várflugularvur og aðrar flugularvur var tann mesta
vanliga føðin hjá sílunum.

Sum flestar verkætlanir inna náttúruvísindi, hevur
Lars eisini skrivað  sína bachelorverkætlan á
enskum máli. Verkætlanin ber heitið ‘Investigation
of brown trout (Salmo trutta) in three Faroese lakes’.

Les uppgávuna her (pdf-fíla; 5,5 KB).
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01.11.2011
Sernámsfrøði á breddan
24. nov. verður eitt tiltak um sernámsfrøði
við Niels Egelund, professara, og øðrum.
Tiltakið verður...

30.10.2011
"Hvar eru  fakfó lkin i í
samfelagskjakinum".
Komandi hóskvøld 3. november 2011
skipar Fróðskaparsetur Føroya fyri
Seturskjaki

28.10.2011
Innovasjón á SSD.
Við eini játtan frá Nordisk
InnovationsCenter, fer Søgu- og
Samfelagsdeildin í næstum at seta fokus...

25.10.2011
Masterfyrilestur og próvhandan
Fríggjadagin 21. oktober helt Jón í
Haraldsstovu masterfyrilestur á Søgu- og
Samfelagsdeildini við...

21.10.2011
Nýggj navnabók
Hjalmar P. Petersen hevur givið út nýggja
navnabók.
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