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Fra toppen!
Fokus på masterrekruttering
Etter et år med rekordlave søkertall på masterprogrammene er det på tide å sette
fokus på masterrekrutteringen. 14.-18. mars går fakultetets Masteruke av stabelen,
og 17. mars blir BIOs store Masterdag. Her håper vi å få presentert alt det
spennende som skjer ved BIO i direkte møte med bachelorstudentene. Her er det
viktig at forskergruppene prioriterer å få vist seg frem på best mulig måte, helst med
aktive masterstudenter og stipendiater som trekkplaster, men også med gode
masterprosjekter for de nysgjerrige.
En annen måte å knytte kontakt med bachelorstudentene på med tanke på
rekruttering til master, er gjennom prosjektoppgaver under BIO 299-merkelappen.
Studentene vil ofte gjerne ha litt variasjon fra lesefagene, og her kan de få både labog felterfaring, samtidig som de får innblikk i et forskningsproisjekt. Dette er en
smart måte å få en flying start på en masteroppgave, og det gir studentene en
mulighet til å prøve ut et fagmiljø før de kaster seg ut i en master. BIO 299 tar også
i mot oppgaveforslag!
Så kan vi heller ta på oss å utvikle monstermaster(e) her, istedenfor i Hardanger!
Hilsen Anders

Ukens bilde
Ryggmarg av bikir
Fotograf: Harald Kryvi

You are invited to submit photos (electronically!)
for “Ukens bilde”. Please include a very short
description and credit information. Picture can be
of researchers / students in action, technology,
organisms, field sites … Please send your
pictures to bio.info@bio.uib.no
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Siste nytt fra BIO
Brannvernopplæring; labfrakker; skidag; frist for registrering av publikasjoner i Cristin 15
februar
Brannvernopplæring 10. mars, 14. april og 5. mai/Fire protection course 10 March, 14 April
and 5 May
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Dette er lovfestet i
brannloven og HMS-forskriften. Kurs går over 2 timer, 1 time teori og 1 time praktisk slukking. UiB har
engasjert Teknisk industrivern AS til å gjennomføre dette. Kostnad pr. deltaker 250kr, som dekkes av
instituttet. NB! Fakturering skjer pr. påmeldte, ikke fremmøtte. Hvis du er påmeldt men finner ut at du
likevel ikke kan møte, er det viktig at du så raskt som mulig melder fra slik at BIO ikke ”kaster penger
ut vindet”.
Påmeldingen skjer samlet fra BIO. Påmelding sendes på mail til BIOs ekspedisjon. De kan også
formidle en eventuell avmelding.
Sted og tid: Studentsenteret, Parkveien 1 seminarrom A, kl. 09.00-10.00-teori. Praksis fra kl.10.00 11.00. Praktisk slukking på plassen bak studentsenteret.
Er det spørsmål om innholdet kan det rettes til Tore Reigstad - 55584947/91001919 - brann og
sikkerhetsleder UiB.
Short version in English: All employees at UiB must have a fire protection course, theory and
practicals, every 5th year. Duration: 2 hours. Courses this spring are held at the Student centre,
Parkveien 1, seminar room A from 9:00-11:00. Courses are held in Norwegian but with a course
handbook in English. Send your application by e-mail to BIO’s expedition. Please note that BIO is
charged for each applicant, so please inform the expedition as soon as you can if you’re not able to
meet even though you signed up for the course so we don’t have to pay for those not showing up!

Manglende labfrakker etter vask
Flere melder at de mangler labfrakker etter at de har sendt dem til vask. Labfrakkene blir hentet/levert
2.hver tirsdag i partall uker. Frakkene skal komme igjen etter 14 dager. Påse at frakkene dere tar er
merket med riktig navn eller gruppe/lab.

NB: registrering i Cristin - siste frist 15. februar
Mange har sikkert fått med seg at gamle Frida for dokumentasjon av forsknings er blitt erstattet med
Cristin der man må logge inn som UiB-anstatt. Det er viktig at alle kvalitetsikrer informasjon som
allerede ligger inne (data er importert fra Frida og fra ITAR-databasen – det siste skjer med litt
tidsforsinkelse og betyr at publikasjoner sent i 2010 må legges inn manuelt) og legger til ny
informasjon. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling –
også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB,
så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data. (artikkelen er hentet fra IFT posten, takk til Geir
Anton:)
Ved behov, vil Ståle Kolbeinson (84408) være behjelpelig med å registrere ting manuelt for BIOs
ansatte.

Skidag 10. mars
Årets skidag blir 10. mars på Voss. Mer info kommer, men sett av datoen allerede nå!

Siste nytt fra STIM
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New members wanted! Winter trip
STIM is looking for new members to take over the board as we have suddenly
found ourselves in the last semester! If there are any students that would like to
help make waffles or are interested in joining STIM, you are welcome to email us
(stim@bio.uib.no), knock on or shoulders, or send an owl. As a member of the board, you've got the
power to decide when, what, and how much activities you want to organise. It's great fun!

STIM Winter trip
The annual STIM winter trip will take place in the last weekend of
February, from 25 to 27.
We will take the bus from Bergen at 14.30 on the 25th and spend
the weekend in a modern cottage in Kvamskogen. The cottage
has room for 25 guests and is close to an alpine center. You will
only pay for the bus ticket and food you might need, excluding
dinner, which STIM will provide. If you are interested, Send an email to: stim@bio.uib.no

Undervisningsnytt
Masterdag ved BIO
Torsdag 17. mars kl. 14-17 skal BIO arrangere Masterdagen. BIO sin masterdag er ein del av eit
større arrangement ved fakultetet – Masterveka 2011.
Onsdag 16. mars blir det eit fellesarrangement på fakultetet med fordrag og andre aktivitetar retta mot
potensielle mastersøkjarar, og målet er å gje god og grundig informasjon og rekruttere fleire søkjarar
til fakultetet sine masterprogram.
Forskingsgruppene vil ha ei sentral rolle i BIO sin Masterdag, og vi vonar at alle er med på ein felles
dugnad for å informere og rekruttere nye masterstudentar til BIO!
Studieseksjonen har i samarbeid med STIM og BFU laga eit opplegg for dagen.
På masterdagen ønskjer vi å invitere interesserte bachelorstudentar til instituttet der dei kan møte
gruppene. Vi vil bruke fellesareala i underetasjen på BIO-bygga til å lage ein møteplass for studentane
og gruppene. Vi vil derfor be gruppene stille opp på stands/stasjonar på masterdagen 17. mars for å
vise sin aktivitet og informere om ledige masterprosjekt i gruppene. Målet vårt er å rekruttere mange
nye gode masterstudentar, så her er det berre å bruke fantasien for å gjere seg attraktiv. Vi veit og at
studentane lurer mykje på kva type yrker dei kan ha etter fullført master, så spørsmål om dette det er
godt å vere budd på.
Kva skal gruppa gjere:
-

Oppnemne eit gruppemedlem som kontaktperson for studieseksjonen i planlegginga av dagen
Stille med ein eller fleire vitskapleg tilsette, og gjerne masterstudentar frå gruppa til å stå på
gruppa sin stand.
Skrive ei kort skildring av dei ulike masterprosjekta gruppa kan tilby. Skildringa bør ikkje vere
på meir enn 1 side og innehalde:
- tittel
- studieretning
- rettleiar/kontaktperson (med kontaktinformasjon)
- kort skildring av prosjektet
- ev. tilrådde forkunnskapar/tilrådde emner før eller under mastergraden
- ev. referanse til meir informasjon om prosjektet og gruppa
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Desse skildringane vil vi gjerne ha inn på førehand slik at vi kan legge informasjon på
kopiere opp til Masterdagen. Frist for innsending til studie@bio.uib.no er 8. mars.

nettet og

Studieseksjonen vil jobbe med å lage betre nettsider om master ved BIO i perioden fram mot
masterveka. Skildring av ledig/moglege masterprosjekt bør ligge på gruppene sine eigne nettsider,
men kan lenkast opp på ei slik felles masterside. Studieseksjonen kan i samarbeid med gruppa sin
redaktør legge ut prosjektskildringane på gruppene sine nettsider.
Vi vil og ha 3-4 korte foredrag i seminarromma. Foreløpig har vi sett oss ut følgjande tema på
foredrag:
- døme på ein karriere/arbeidsgjevar
- temaforedrag om utvalde masterstudier v/BIO (gjerne to ulike)
- livet som masterstudent ved BIO
Vi tar gjerne i mot innspel på gode foredrag som kan passe inn i temaet for dagen.
Invitasjon til å delta med stand/informasjon vil gå ut til HI, NIFES, Bergen museum (DNS) og Sars.
Kom gjerne med innspel dersom det er fleire miljø som bør inviterast.

Siste nytt fra verden rundt oss
From RCN: Studentnettverk skal styrke samarbeid med Japan, Focus on sustainable
seafood production, Norway and India discuss water and climate change;
Promoteringsfilm om Bergen
Studentnettverk skal styrke samarbeidet med Japan
I forbindelse med sitt besøk i Japan lanserte forsknings- og høyere utdanningsminister
Tora Aasland 8.februar NorAlumni - et nettverk som skal koble tidligere japanske
studenter med Norge og norsk næringsliv.
Les mer

Focus on sustainable seafood production
Sustainability and the environment are at the core of the revised work programme for
the Research Council programme Aquaculture – An Industry in Growth (HAVBRUK).
Public research funding will be targeted towards generating more knowledge about
the societal aspects of an expanding aquaculture industry.
Read more

Norway and India discuss water and climate change
Norwegian and Indian researchers met recently to discuss challenges in the field of
water and climate research and the potential for collaboration. The seminar is a
milestone in the increasingly close research cooperation between the two countries.
Read more
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Promoteringsfilm om Bergen
Kjenner du noen som vurderer å flytte til Bergen for kortere eller lenger tid, eller som vil vite mer om
byen og regionen, så anbefales denne filmen som NCE Subsea har fått laget.

Ledige stillinger for biologer
Ledig stilling som avdelingsdirektør for naturhistorie ved Museum Stavanger (MUST)
Les mer
3 postdoc stillingar på korallrev mikrobiologi er ledige hjå AIMS i Townsville (Australia).
Mer info
Marine Biology Data Curator position (A18/11) at PANGAEA®, MARUM, University Bremen
(Germany)
Application deadline: May 1st, 2011. More info
Mer info finner du her.

Forskning: utlysninger, nye satsinger og prosjekter
Project establishing support from the Research Council of Norway-preparations for 7th
Framework Programme, 2nd call for applications for the HERD/Energy programme 20102014
Project establishment support from the Research Council of Norway – preparations for 7th
Framework Programme
Project establishment support from the Research Council of Norway/University of Bergen will be
available to applicants from UiB departments/centres, intending to develop project proposals for calls
in the 7FP with deadlines in 2011/beginning of 2012.
Deadline for submitting project establishment applications in 2011 will be; 1 March, 15 June, 1
September and 15 November 2011.
As of 2009 there was a change in the allocation of the support. The PES support may be used to
prepare grant/project proposals directed towards:
-

The EU Seventh Framework programme (herunder announcements in 2010 with deadline in
2011)
ERC Advanced Grants 2011
The ICT policy support programme under Competitiveness and Innovation Framework
Programme (CIP)
The Eureka-network
EEA grant network
Funding announcements under ERA-NETs in which the Research council is participating
Individual projects directed toward other EU programmes may receive support after close
assessment of the R&D content of the project.

The support has to be linked to a specific EU-call.
Applications have to be submitted on the attached template. Individual researchers send the
applications to the Division of Research Management (Forskningsadministrativ avdeling) to
mary.helle@fa.uib.no. Applicants must attach their department’s recommendations.
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Researchers can apply for funding of up to 150.000 NOK for activities such as establishing
international networks, organizing or taking part in workshops, travel, and assistance in writing project
proposals. Travels for potential consortium partners will not be accepted. The funding must be spent in
2011. (NFR regulation). For individual applications the limit is NOK 25.000,-.
Financial allotment to each applicant will be dependent upon how active role the researchers in
question envisage for themselves in the process of developing their FP7 projects, regardless of
whether they will act as partners or coordinators in the actual project. UiB researchers are strongly
encouraged to take initiative in the project planning phase in order to have influence on shaping the
proposal, and/or in order to position them to influence future FP7 Work programmes.
Awards will also be dependent upon how ideas outlined in the positioning application fit into the
context of the 7th Framework programme. It is therefore recommended that the researchers consult
departments/centre leaders or the research advisors at Forskningsadministrativ avdeling (see below)
for advice on FP7 content.
After the deadlines, UiB faculties will receive a list of applicants and together with
Forskningsadministrativ avdeling make a priority list.
Further information on FP7 can be obtained at Forskningsavdelingen.
Contacts

Tel (+47-)

Anne Marie Haga

555 83865

Anja Hegen

555 82012

Sumathi Subramaniam-Håvik

555 84959/86824

Emmanuel Babatunde

555 89737

Mary Helle

555 84996

2nd call for applications to the HERD/Energy programme 2010-2014
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs has developed a programme in Higher Education, Research
and Development in the Western Balkans (HERD). NTNU in Trondeim has been commissioned by the
Ministry to manage HERD. The HERD/Energy programme runs for the period 2010-2014 and NOK 32
million har been provisionally allocated to the programme. Grants allocated under the present call
(e.g. this 2nd call for applications) are limited to the period 2011-2014.
Eligible partner institutions in Norway and the Western Balkans are:
- Norway: Member institutions of the Norwegian Association of Higher Education (= Universitets- og
høgskolerådets medlemsinstitusjoner).
- Western Balkans: Nationally accredited universities and university colleges in Bosnia & Herzegovina
and Kosovo (priority countries), and Albania, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia.
Application deadline: MARCH 1st, 2011, at 15:00 hours.
Application form, guidelines, programme document, info on how to apply etc. on the website:
For any enquiries, please contact:
Mr Øyvind Ustad, Office of International Relations, NTNU
Tel. 73 59 51 80
E-mail: oyvind.ustad@ntnu.no
Mer info om utlysninger inkl. løpende, dvs. uten frister finner du her
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds).
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PhD: disputas og prøveforelesning
PhD-forelesninger: Øyvind Johan Korsøen, Marte Haave
Øyvind Johan Korsøen PhD-forelesning
Øyvind Johan Korsøen vil torsdag 17. februar holde forelesning over oppgitt emne for PhD
graden.
Tittel: "Environmental challenges and coping strategies of key global aquaculture species
with emphasis on oxygen and temperature"
Tid og sted: Torsdag 17. februar 2010, kl. 09:15, Seminarrom K 3, 1 etasje, Blokk B, Institutt
for biologi
Bedømmelseskomité: Sigurd Stefansson (leder), Ivar Rønnestad, Eva Andersson
Alle interesserte er velkommen
Marte Haave PhD-forelesning
Marte Haave vil fredag 18. februar holde forelesning over oppgitt emne for PhD graden.
Tittel: "How does fat soluble environmental contaminants modify the development and
progression of life style diseases"
Tid og sted: Fredag 18. februar kl. 10:00, Møterom Sildetønnen, Nasjonalt Institutt for
ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Nordnesboder 2, Nordnes
Bedømmelseskomite: Bjørn Liaset (leder), Bente Torstensen, Lise Madsen
Alle interesserte er velkommen

Nye medarbeidere
Tilsettinger ved BIO siden august 2010
Vi har gleden av å ønske følgende ansatte velkommen til BIO:

Stilling/Navn

Forskningsgruppe

Postdoktor Siv Kristin Prestegard

Generell mikrobiologi

Stipendiat Kenan Hadziavdic

Marin utviklingsbiologi

Stipendiat Shou Wang

Vertebratevolusjon og utvikling

Avdelingsingeniør Katrine Sandnes Skaar

Marin utviklingsbiologi

Forsker Christel Krossøy

Vertebratevolusjon og utvikling

Forsker Tom Ole Nilsen

Marin utviklingsbiologi

Stipendiat Julia Endresen Storesund

Marin mikrobiologi

Stipendiat Selina Våge

Marin mikrobiologi

Senior forskningstekniker Naouel Gharbi

Akvatisk økologi (Sebrafisklab/algelab)

Forskningskoordiantor Anne Fjellbirkeland

Administrasjonen

Senioringeniør Arild Breistøl

EECRG

Overingeniør Lars Hamre

Fiskesykdomsgruppen
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Forsker Antje Gittel

Geobio

Stipendiat Ragnhild Valen

Marin utviklingsbiologi

Postdoktor Antonio Pagarete

Marin mikrobiologi

Stipendiat Vanja Haberle

Computational Genomics

Forsker Olav Moberg

Evolusjonær økologi

Avdelingsingeniør Roger Lille-Langøy

Miljøtoksikologi

Kurs, møter, seminar og arrangement
Toktlederkurs; Gjesteforelesninger Niladri Basu, Susan Cristobal, Bruno Franzetti, Javier
Escartin, Darwindagen 2011; Introduction seminar for new employees; Nynorskkurs;
Norwegian Level 1; Flink? Ut? Stipenddagen 2011
Toktlederkurs
Rederiavdelingen arrangerer opplæring i toktplanlegging og gjennomføring, sett fra Rederiavdelingens
ståsted, det såkalte ”Toktlederkurset” i Akustikklaben i 3 etg på Nykirkekaien på følgende dager: 3
mars, 31 mars og 28 april dersom det er tilstrekkelig interesse. Opplæringen er myntet på både nye og
”gamle” toktledere og andre som skal på tokt, enten på egne fartøyer eller leiefartøyer. Påmelding
til pern@imr.no.

Miljøtoksikologigruppa ved Biologisk institutt inviterer til to gjesteførelesingar måndag 21.
februar
Assistant Professor Niladri Basu, Ph.D. ved Environmental Health Sciences, School of Public Health,
University of Michigan, USA, held førelesning med tittel :
Is mercury of neurotoxic concern to polar bears and other Arctic marine
mammals?
Tid: Måndag 21. februar 2011 klokka 13.15
Stad: N-terminal (520B1) Molekylærbiologisk institutt, Thormøhlensgate 55
---Assoc.Prof. Susana Cristobal ved Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköpings
universitet held førelesinga:
Integrated approach to detect biological effect of exposure to nanoparticles
Måndag 21. februar 2011 kl 14.15
Stad: N-terminal (520B1) ved Molekylærbiologisk institutt, Thormøhlensgate 55

Centre for Geobiology guest lectures, Bruno Franzetti and Javier Escartin:
Time, Place: Monday 14 February 12:15, 4th floor Realfagbygget, CGB lunch / meeting room
Presenter: (Guest lecturer) Bruno Franzetti
Title: Metabolic and molecular adaptations in deep sea and hypersaline environments
-----------Time, Place: Wednesday 23 February 12:15, 4th floor Realfagbygget, CGB lunch / meeting room
Presenter: (Guest lecturer) Javier Escartin from CNRS France

Darwindagen 2011 – James Moore om Darwins kamp mot slaveriet
Den kjente Darwin-biografen James Moore besøker Bergen og vil foredra om Darwins forhold til
slaveriet mandag 14. februar.
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Akademisk foredrag – Prof. James Moore: Darwin and the 'Sin' of Slavery Mandag 14. februar kl.
14:15 Stort auditorium, 2. etg datablokka, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, Bergen
Populærvitenskapelig foredrag – Prof. James Moore: Darwin's Sacred Cause Mandag 14.
februar kl. 19:15 Storelosjen, Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgt 49, Bergen Gratis adgang.
Kvarteret har 20 års aldersgrense (18 år med studentbevis).
Les mer.
Historikeren James Moore er en av verdens mest kjente Darwineksperter. Mandag 14. februar
kommer han tll Bergen, og du kan få lære om en side av Darwin som du kanskje ikke visste så mye
om på forhånd.
Kampen mot slaveriet var en viktig motivasjon for Darwin, og i de to foredragene kan du lære mer om
hvordan dette påvirket arbeidet hans. Kanskje blir ditt bilde av vitenskapsmannen justert? Drivkraften
bak arbeidet var ikke bare teoretisk interesse, men også et langvarig engasjement for rettferdighet. Og
resultatet var en teori som viser at alle mennesker er brødre.
James Moore er utdannet innen naturvitenskap, religion, og historie, og har en doktorgrad fra
Manchester University i England. Han har undervist ved Universitetene i Cambridge, Harvard, Notre
Dame, og ved McMaster. For tiden er han professor i vitenskapshistorie ved the Open University. Han
har skrevet bøkene The Post-Darwinian Controversies (1979), History, Humanity and Evolution
(1989), The Darwin Legend (1994) og sammen med Adrian Desmond, den bestselgende biografien
Darwin (1991).

Introduction seminar for new employees 4. March 2011
We would like to invite all new employees at the university to an introduction seminar (in English).
In the seminar we want to give you some information about the university and about your rights and
possibilities.
This seminar will take place from 9:00, March 4, 2011.
Location: Room 3.43, 3.floor, Christiegate 18 (same building as the salary office).
See attachment for preliminary programme and registration:
Deadline 2. March 2011:
https://skjema.app.uib.no/introductionseminar

Kurstilbud i nynorsk for tilsette ved UiB
Målgruppe: ansatte ved UiB som brukar nynorsk i arbeidet, og som vil betre sine nynorskkunnskapar.
Kursdatoer: 8. og 9. mars kl. 9–15, og oppfølgingsdag 25. mars kl. 9–15.
Kurslokale: Christies gate 18, rom 3.43./3.44
Påmelding: https://skjema.app.uib.no/kursnynorsk
Deltakarane må ha forkunnskapar i nynorsk. Kurset har ingen kursavgift – mer info

UiB are offering Norwegian course, level 1, for employees and spouses:
For information and registration:
http://www.uib.no/poa/kurs/2011/02/norskkurs-trinn-1-for-ansatte-og-partnere
http://www.uib.no/poa/en/kurs/2011/02/norwegian-lvl-1-for-employees-and-spouses

Flink? Ut? Stipenddagen 2011
Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo
Tid: 13.04.2011 10:00- 15:00
Er du flink og reiselysten? Her er informasjonsmøtet for deg - enten du er masterstudent eller allerede
i gang med forskerkarrieren!
Aldri har unge forskere hatt bedre muligheter til å reise ut for å jobbe på velrenommerte institusjoner i
utlandet. Det finnes flere forskjellige stipendordninger, og onsdag 13. april kan du få vite mer om
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ordningene på den store stipenddagen som går av stabelen i Georg Sverdrups
hus på Blindern klokken 10.00.
Forskningsminister Tora Aasland åpner dagen, og både rektor Ole Petter
Ottersen og Forskningsrådets direktør Arvid Hallén har tilsagt sitt nærvær. De
enkelte ordningene vil bli presentert fra podiet, og ute i vandrehallen kan du få
snakke med folk som kjenner ordningene godt. Kanskje er en av ordningene
skreddersydd for deg?
Følg med på denne siden for oppdatering av programmet!

Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.

Nye artikler
Christoffer Schander
Oleksandr Holovachov, Sven Boström, Nicole Reid, Anders Waren and Christoffer Schander 2011.
Endeolophos skeneae sp. nov.(Chromadoridae)—a free-living marine nematode epibiotically
associated with deep-sea gastropod Skenea profunda (Skeneidae) Journal of the Marine Biological
Association of the United Kingdom, 2011, 91(2), 387–394. doi:10.1017/S0025315410001669
A new species, Endeolophus skeneae sp. nov., epibiotically associated with the gastropod Skenea
profunda, is described from light microscope and scanning electron microscope observations. The
new species is characterized by homogeneous ornamentation of the cuticle with annules with very fine
and numerous longitudinal ridges, equally distributed around the body, subcuticular discontinuity in
cuticle pattern along the lateral sectors of the body, relatively long body (1.1–1.6 mm) and relatively
long tail (141–188 µm, ═ 7.5–11.4), short (19–22 µm) L-shaped spicules with ventrally bent blade and
simple plate-like gubernaculum without apophysis. Symbiotic associations between aquatic
nematodes and molluscs are discussed, with special emphasis on Dreissena polymorpha, zebra
mussels. It is suggested that nematodes find food and shelter in the mantle cavity of the bivalve
molluscs, and in the umbilicus and aperture of the gastropods, but to reveal the exact mechanisms of
symbiotic associations of nematodes with aquatic molluscs requires further research.
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