
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus Placement 

Όνομα - Επώνυμο : Μανόλια Βουγιούκαλου 

Email: magnolia_v@hotmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Wildfowl & Wetlands Trust 

www.wwt.org.uk 

Περίοδος Φοίτησης: 2009-2010 

 

Η εταιρεία 

Το θέμα που ασχολήθηκα: Η διερεύνηση των αιτιών μείωσης του τοπικού 

πληθυσμού του νεροποντικού (Arvicola terrestris) και δευτερευόντως η 

παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος τεχνητών υγροτόπων για την 

επεξεργασία των λυμάτων του κέντρου 

Ποιος ο “άνθρωπος-κλειδί” στο Ίδρυμα (αν θυμάσαι δώσε και το e-mail του):  

Η supervisor μου είναι η Emma Hutchins 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Πήγα πριν σε ένα 

συνέδριο στο Παρίσι, οπότε με αεροπλάνο στο Παρίσι και μετά πήρα το τρένο. 

Που έμενα: Η εταιρεία μου παρείχε διαμονή σε ένα σπίτι με άλλους εθελοντές 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα στο σπίτι συνήθως 

Που έπινα και τι: Θαυμάσιες αγγλικές μπύρες στη πάμπ του χωριού 

Τι ξόδευα: 300-400 λίρες το μήνα σε φαγητά και ταξίδια 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): σχεδόν κάθε σαββατοκύριακο 

πήγαινα επίσκεψη σε φίλους. Όταν δεν ταξίδευα πήγαινα στην τοπική αγορά και 

βόλτες στο κανάλι και στο δάσος 



Οι εντυπώσεις μου !!!!  

 

Από την εταιρεία: Όλοι οι συνάδελφοι ήταν πολύ φιλικοί, δεν μου έδιναν να κάνω 

αγγαρείες και είχα τα δικά μου πρότζεκτς, τα οποία έκανα χωρίς επιτήρηση. 

Επίσης είχα τη δυνατότητα να συμμετέχω σε προγράμματα που με ενδιέφεραν 

εκτός των καθηκόντων μου. 

 

Από την πόλη: Το κέντρο είναι σε ένα μικρό χωριό πάνω σε ένα κανάλι, στο 

χωριό δεν συμβαίνει τίποτα εκτός από μία πάμπ με περίεργους ντόπιους. Η πιο 

κοντινή πόλη είναι το Stroud που είναι πανέμορφη και έχει ενδιαφέροντα 

πράγματα. 

 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο (αν μπορείς δείξτο με μια φωτογραφία): 

Το ότι έμαθα να ανιχνεύω την τοπική άγρια ζωή. Η φωτογραφία είναι εν ώρα 

εργασίας, ψάχνοντας για ίχνη του νεροποντικού Arvicola terrestris, ένα τοπικό 

κινδυνεύον είδος 

 

 

 



 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Πολύ σημαντική εργασιακή εμπειρία στον τομέα της εφαρμοσμένης οικολογίας.  

 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): 

Θα πρότεινα σε όλους τους φοιτητές να πάνε Erasmus placement, είναι μοναδική 

ευκαιρία να εργαστούν σε οποιοδήποτε οργανισμό τους ενδιαφέρει που 

διαφορετικά δεν θα τους προσελάμβανε. Είναι ίσως το καλύτερο βήμα για το 

ξεκίνημα της καριέρας τους, και ιδιαίτερα αν δεν έχουν ζήσει στο εξωτερικό. 

 

 

 


