ERASMUS IZMENJAVA NA MALTI IN PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA
IZOBRAŽEVANJA NA ŠOLSKEM CENTRU ŠENTJUR
Ula Weber, 2. letnik naravovarstvo
V okviru študija NARAVOVARSTVA na Šolskem centru Šentjur, sem se za drugi del
opravljanja praktičnega izobraževanja za drugi letnik, odločila za Erazmus izmenjavo. Pri
tem mi je koordinatorica za Erasmus projekte prof. Jerneja Žlof pomagala urediti vse v okviru
tega projekta s strani Šolskega centra Šentjur. Praktično izobraževanje sem zagovarjala in
opravila z odlično oceno pri prof. Staški Buser, ki je organizatorka praktičnega izobraževanja
za višješolski program NARAVOVARSTVO.
Za mene osebno so pomembne delovne, praktične izkušnje, čudoviti vtisi, spoznavanje
ekosistema, rastlinskih, živalskih vrst, delo z njimi, spoznavanje in povezovanje z mladimi
Maltežani in poglabljanje znanja tujega jezika.
Majjistral park je prvi nacionalni park na Malti, ki leži na severozahodu dela otoka, po

katerem je dobil tudi ime. Beseda Majjistral v malteškem jeziku pomeni severozahod. Center

za obiskovalce v katerem sem pomagala tudi sama, je odprl svoja vrata obiskovalcem v aprilu
2014.
Slika 1: Razgled iz parka

Ker ima Malta 300 sončnih dni v letu, pomeni, da so njihova poletja vroča in sušna, kar je
seveda pomenilo, da je v parku največ videti pozimi in spomladi. Tako rekoč, je park v
poletnem času, predvsem na daleč, videti kot nekakšna puščava. To je pomenilo, da je moje
delo predstavljalo manj terenskega dela in malo več ''pisarniškega''.

Slika 2: Center za obiskovalce

Slika 3: Razlgled iz parka

S super mentorjem in ostalimi sodelavci, kateri so ti z veseljem odgovorili na čisto vsa
vprašanja, sem se tudi veliko novega naučila. Predvsem se park spopada s problematiko
lovstva (na Malti je registriranih preko 13 tisoč lovcev, od skupno 500.000 prebivalcev),
ciljno migracijske ptice, saj zakonov kateri prepovedujejo lovstvo živali v nacionalnem parku,
tukaj pač ne uveljavljajo. Predvsem zato, ker park spada med nevladne organizacije, jih
uradniki ne jemljejo resno, kljub vsemu vloženemu trudu in pritožbam, je lovstvo zelo močno
društvo.
Na drugi strani pa je vsem znano, da so Maltežani zelo sproščeni ljudje, ki sem jim nikamor
ne mudi, zato torej do sprememb v zakonih oz. uveljavljanju le teh, še dolgo ne bo.
Prvi dan so mi prikazali oz. povedali kako center deluje in kakšne so aktivnosti znotraj tega.
Drugi dan je bil namenjen raziskovanju parka. Park se razteza po dolžini 3 km in širini 2.3 km
katerega je mogoče prehoditi po dolžini v približno 2 urah. Nato pa so si dnevi bili podobni;
jutranja priprava in ureditev razstave znotraj centra za obiskovalce ter vodenje mimoidočih
obiskovalcev po razstavi, pregled in sortiranje fotografij aktivnosti v parku skozi leta (prvih
par tednov) in proti koncu zbiranje informacij o specifikah parka za potrebe sestave mobilne
aplikacije.

Dela, ki so se razlikovala od vsakodnevnih pa so bila:
-

Spoznavanje varnostnih ukrepov v parku in namestitev varnostne vrvi v zalivu
Goldenbay.

Slika 4: Namestitev varnostne vrvi

-

Vodeni potapljaški ogled morskih habitatov in živalskih vrst
 V parku se vsako leto izvajajo številne delavnice za vse zainteresirane, ena
izmed teh je tudi voden potop z masko v zalivu GoldenBay in ogled morskih
habitatov in živalskih vrst. Na dan našega potopa je bilo morje precej valovito,
kar sicer ni ravno idila za takšne stvari, vendar smo kljub vsemu videli

raznolike ribe in školjke.

Slika 5: Zaliv GoldenBay

-

Monitoring tujerodnih vrst rastlin v okolici ''PoppeyVilage'' , popis odlagališč
odpadkov, izdelava zemljevida problematičnih vrst

Slika 6:
PopayeVill
age

Slika 7: Popis rastlinstva

Slika 8: Kameleon, prebivalec v parku

-

Ogled delovanja rehabilitacijskega centra za želve (Natruetrust Malta), oskrba in
čiščenje želv ter bazenov

 Ta izkušnja je bila vsekakor ena najljubših. V centru so v času mojega obiska
imeli 3 želve, dve odrasli in eno mlajšo. Ena izmed starejših želv bo v centru
ostala celo njeno življenje, saj je po zaužitju plastične vrečke imela sesedeno
pljučno krilo, ki je sedaj napolnjena s kisikom, kar pomeni da se ne more čisto
potopiti in ji to seveda onemogoča življenje v morju. Ostali dve pa sta si v
centru opomogli. Konec julija sem si lahko ogledala tudi slavnostni dogodek
izpust želv nazaj v njihov dom – morje.

Slika 9: Čiščenje mlajše želve - na sliki Neil

Slika 10: Čiščenje odraslih želv - na sliki Monster

Slika 11: Slavnostni izpust želv v privatnem zalivu

-

Čistilna akcija v parku
 V parku mesečno izvajajo prostovoljne čistilne akcije. Park ima še vedno
veliko opazovalnic, katere so si sami postavili lovci. Sestavljene so iz kamnitih
blokov in kupov rjaste pločevine. Skupaj z ostalimi prostovoljci smo eno
popoldne izkoristili, da bi poskušali očistiti čim večji del parka.

Slika 12: Čistilna akcija

-

Spoznavanje tipične malteške agrikulture in tudi specifik malteške prehrane
 Praznovanje rojstnega dne našega nadzornega smo izkoristili, da bi bolje
spoznali malteško kulturo in prehrano. S skupnimi močmi smo skuhali tipično
malteško jed s sestavinami, ki smo jih nabrali v ''našem'' vrtu, kateri se seveda
zelo razlikuje od vseh vrtov, katere smo vajeni v Sloveniji, saj se vremenski
pogoji zelo razlikujejo od naših.

Slika 13: Pristna malteška kuha in vrt v parku

