Praktično usposabljanje na Norveškem ( Campus Evenstad)

Za praktično usposabljanje na Norveškem sem se odločila zato, ker so me vedno močno
zanimale skandinavske države, njihova kultura in način življenja, najbolj pa me je privlačila
narava in divjina v njej. Torej je Norveška bila moja popolna izbira za opravljanje praktičnega
usposabljanja v tujini. Z gospo Mevc na VŠVO sva si začeli dopisovati glede izmenjave, ostalih
informacij povezanih s prakso in življenjem na Norveškem in že po prvotnih informacijah sem
bila navdušena. Pred izmenjavo smo uredili uradne zadeve in kaj kmalu je nastopil čas
odhoda. Potovanje na Norveško je potekalo brez težav. Z letalom sem najprej poletela z
letališča Jožeta Pučnika v Ljubljani v Bruselj, kjer sem prestopila na letalo za Oslo. Nato sem
iz Osla potovala z vlakom do Evenstada, kjer se nahaja campus. Na železniško postajo v
Evenstad sem prispela z dvema francoskima študentoma. Po nas je prišla španska študentka,
ki nas je z avtom odpeljala v Campus in nam ga tudi razkazala. Po napornem dnevu je sledil
prvi vikend na Norveškem, kjer sem začela spoznavati nove ljudi, s tem pa tudi navezovati
nova prijateljstva. Kar se tiče praktičnega usposabljanja, trenutno delam na ribjem projektu
»Arctic char« (riba zlatovčica), pri katerem raziskujemo fenotipsko analizo in starostno
analizo ribe. Delo opravljam v laboratoriju z mojo mentorico, kjer sem do sedaj večinoma
morala izbrati določene osebke rib oz. ribjih glav, ki jih je bilo potrebno fotografirati za
nadaljnje delo na računalniškem programu. Delo poteka tako, da osebek, ki sem ga želela
fotografirati, vzamem iz stekleničke v kateri je formaldehid in ga potem previdno položim na
podlago, ki je bila pred tem oblikovana za vsako določeno ribo. Pri vsaki ribi sem morala
paziti, da je vedno ležala na podlagi vodoravno, da so bila usta zaprta in, da je bila pri
fotografiranju vedno dovolj dobra svetloba. Delo sem morala opravljati zelo previdno in z
laboratorijsko zaščito, saj je nepravilno delo s formaldehidom lahko zdravju škodljivo, ker je
karcenogen. Drugi del pa je bila starostna analiza ribe s pomočjo otolitov. Pri tem delu sem
ribam, ki so jim bili odstranjeni otoliti, s pomočjo mikroskopa določevala starost le- teh. Delo
je potekalo tako, da sem iz majhnih stekleničk vzela določene otolite rib in jih postavila v
etanol. Potem sem pod mikroskopom otolite pregledovala in poskusila določiti starost ribe.
Včasih je to bilo težko, ker se pri nekaterih otolitih obroči starosti sploh niso videli in to samo
zato, ker so nekateri bili v stekleničkah etanola, nekateri pa v formaldehidu. Ko je prišlo do
takšnega primera, sem otolite žgala do določene barve in potem ponovno poskusila določiti
starost. Trenutno sem končala s tem delom in sedaj se z mentorjem dogovarjamo o
nadaljnjem delu pri projektu. Sledila bo računalniška obdelava fotografij, ki sem jih posnela v
laboratoriju na računalniškem programu TPS in MORPHOJ, kjer bomo fotografije naložili v
program, potem pa bomo na določene predele ribjih glav s pomočjo programov vstavili
označbe, pri katerih bom kasneje ugotavljala razlike v določenih predelih strukture ribje
glave, kot so npr. razlike osebkov v strukturi očesa, ust, strukturi zgornjega predela glave itd.
Kar nekaj dela pa je bilo tudi na področju statistične obdelave podatkov. Glede na to, kdaj
bomo zaključili z delom na tem projektu, bom videla, če se bom lahko vključila v nov projekt
o norveškem volku ali pa v kak drug projekt, kjer bomo večinoma na terenu.

Prosti čas v campusu si krajšamo z gledanjem filmov, igramo odbojko, hodimo na različne
pohode, velikokrat so tudi organizirani razni izleti v druga mesta ali nacionalne parke, na
splošno pa ima campus vse kar potrebujemo. Imamo telovadnico, fitnes, glasbeno sobo, svoj
študentski bar, kantino, kjer se zbiramo in pogovarjamo, je pa poskrbljeno tudi vse potrebno
za študij z lastno knjižnico, računalniško sobo in seveda več različnih učilnic.
Zelo sem vesela, da sem lahko imela možnost izmenjave na Norveškem, saj sem tako
spoznala veliko novih ljudi in prijateljev iz Nemčije, Švice, Španije, Francije, Luksemburga,
Nepala, Nizozemske, ZDA, Estonije, Latvije itd.
Izmenjavo na Norveškem priporočam vsakomur, ki si želi doživeti nekaj edinstvenega in
zanimivega, ki želi spoznati nove ljudi ter vsakemu, ki ga veseli življenje v naravi in ljubezen
do divjine in živali, seveda pa je za to potrebno imeti tudi vsaj malo pustolovskega duha.
Lepe pozdrave,
Maja

