Pozdrav iz Norveške!
Minil je že dober mesec, odkar sem začel opravljati prakso v Evenstadu. V tem času se je zgodilo veliko
novega. Poskušal bom predstaviti moje vtise. Potovanje je minilo brez težav, proti pričakovanjem.
Potoval sem sam, najprej z letalom do Osla, nato pa z vlakom do Evenstada. Na železniški postaji sta
me pričakala dva študenta. Prva dva tedna sem preživel precej sproščujoče.
Prijavil sem se na »ribji« projekt, kjer se srečujemo s številnimi izzivi. Večinoma delam s študentom, ki
dela doktorat. Poleg dela v laboratoriju smo šli tudi na teren, kjer smo se 12 dni trudili zbrati določeno
število rib. Na terenskem delu se je nama pridružil še profesor in ostali. Na začetku je bilo potrebno
pripraviti mreže in drugo opremo. Tako smo že prvi dan spustili nekaj mrež v jezero, ki je globoko kar
460 metrov. Ribe pa smo lovili tudi s pastmi, v katere smo dali sir. Naslednji dan je bilo potrebno
pregledati mreže. Uspeh ni izostal, saj smo ulovili kar veliko rib. Ribam je bilo potrebno odvzeti del
plavuti za vzorec DNA in oko, stehtali smo jih in izmerili. Za nadaljnje analize smo jih zamrznili. Prav
tako smo opravljali terensko delo na treh drugih gorskih jezerih, do katerih je bilo potrebno prinesti
vso opremo po strmem terenu. Tako sem eno noč spal v šotoru kar blizu jezera, seveda pa ni zmanjkalo
časa za športni ribolov. Ulovil sem 8 postrvi. Tako se je terensko delo bližalo h koncu. Mislim, da smo
bili vsi kar precej utrujeni. Trenutno se mudim v laboratoriju, kje raziskujem parazite. Potrebno je najti
določen ribji del, ga izmeriti, prerezati in izbrskati morebitne parazite. Nato jih je potrebno prefiltrirati.
Določevanje poteka pod mikroskopom. Obstaja več vrst parazitov. Prav tako s pomočjo lusk in otolitov
določam starost ribe. Seveda pa si brez podatkov ne moremo kaj dosti pomagati, zato pomagam pri
urejanju le-teh.
Za ostale aktivnosti ostane dovolj časa, seveda pa je potrebno prevzeti vlogo gospodinje, kar tudi
vzame nekaj časa. Običajno si kuham sam. Poudariti je treba, da so cene na Norveškem vsaj dvakrat
višje kot v Sloveniji, še posebej v restavracijah, zato znanje iz kuharskega področja ne bo odveč. V
prostem času lahko kolesarimo, saj so na voljo šolska kolesa. Kampus na eni strani obdaja gozd, na
drugi pa reka. Sam veliko časa preživim ob vodi, saj lovim ribe. Rib je v reki res veliko. V okolici kampusa
je kar nekaj jezer, kjer se lahko kampira ali lovi ribe. Če nismo preglasni, lahko vidimo veliko živali:
bobra, losa, jelena, srnjaka, različne ptice. Verjamem pa, da se ne želimo srečati z volkom ali
medvedom. ☺ V toplih poletnih dneh se lahko kopaš, saj je voda čista, imamo pa tudi peščeno »plažo«.
Prav tako veliko, kot je rib, je tudi borovnic, iz katerih se lahko pripravi slastna marmelada ali zavitek.
Študentje v kampusu so zelo prijazni, čeprav nas ni ravno veliko, saj so trenutno počitnice. Običajno se
dogovorimo za nogomet, odbojko ali ogled kakšnega filma. Kak večer zakurimo ogenj in pripravimo
hrano.
Opravljanje prakse v tujini priporočam vsem, ki jih zanima delo z naravo in živalmi. Seveda pa je
potrebno imeti tudi kanček pustolovskega duha. ☺

Jernej

