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PRØVER:

- Nikon - Naturescope
Portable 20x stereoscopic microscope

(Fotos på denne siden er tatt med Olympus
Camedia C-5060.)

Hva er dette?
Ut på tur, litt mat og hvile, og så litt mikroskopering, - av maur for eksempel? Og så: Fy fillern, Tom, den har
hår på beina, og på hodet. Det gjaldt altså en maur, "skogsmaur", disse som bor i de fine tuene, møysommelig
bygget opp av innsamlede barnåler og småkvist.
Jo det var faktisk slik, masse hår, uten at man kan
snakke om pels, heller kanskje et slags føleorgan,
.... kanskje. Og hvorfor blir det helt håpløst for
kleggen som dumt nok har satt seg på en glupsk
soldogg der borte på myra å komme seg løs før
soldoggen har tømt den for nitrogen (eggehvitestoffer)? Små perler med klebrig væske (som også
besørger at kleggen blir litt mer tyntflytende,
grøss!) så klart!
Eller et annet sted en annen dag: Hvordan kan det ha
seg at disse frøene fra ei strandplante på Heggholmen i
havnebassenget i Oslo fester seg slik til håndkleet at
det tar en halvtime å få dem vekk? Frøene har selvsagt
noen fortreffelige festeanordninger til det bruk, og montro om de også kan feste seg til hud, ganske hårløs sådan? Jo, det gikk det også, og det kan bli til en bart. Se det!
Eller er det skropolitt eller scrapotitt du tror du har
funnet i den bittelille drusa i den lille steinen fra den
store steinrøysa? Nei, kalsitt var det, en av de nesten
3000 kalsittkrystallvariantene. Så kanskjedet ikke er noe å
bære med seg videre likevel.
Noen ganger trenger vi litt ekstrahjelp for å få fastslått
hvordan ting egentlig er. Det og mere til kan du få avgjort
med en stereolupe. Selvfølgelig har du med deg en vanlig liten lupe når du er ute i felt, kjekt dandert som et
smykke rundt halsen. Hakket opp til noe bedre eller rettere sagt; supplerende, er ikke langt. Denne nette saken
veier bare i underkant av ett kilo inkludert en fin taske
som du kan ha i beltet og solid halsreim. Raskt tar du den
altså fra beltet og henger den rundt halsen. Okularet kan
dreies. Det medfører at du kan betrakte objektene direkte
eller benytte deg av brettet som du legger objektene på. Vil
du kose deg i teltet, på hytta eller i den store drømmedrusa
en kveld eller regnværsdag har du godt innebygget
lys til disposisjon.
Høres jeg begeistret ut? Helt riktig. Dette er en smart,
morsom og nyttig sak, for store og små, - og vi har sett
etter noe slikt lenge. Og prisen; - nesten 3000 kr. Det
mener vi det er verdt! ghw
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