
Mednarodna konferenca »^lovek v srednjeevropskih pokrajinah: pokrajina 
in spremembe rabe tal v obmejnih regijah«
Slovenija, Avstrija, Slova{ka, ^e{ka, 28. 8.–4. 9. 2007

Komisija za preu~evanje sprememb rabe in pokrovnosti tal pri Mednarodni geografski zvezi (IGU
LUCC) na vsaki dve leti organizira samostjno konferenco, v vmesnih letih pa deluje kot samostojna
sekcija na svetovnih geografskih kongresih. Organizatorji tokratne konference so bili Geografski in{ti-
tut Antona Melika ZRC SAZU, Katedra za socialno geografijo in regionalni razvoj Prirodoslovne fakultete
Karlove univerze v Pragi, In{titut za socialno ekologijo Univerze v Celovcu in Katedra za socialno geo-
grafijo in demografijo Prirodoslovne fakultete Univerze Comenius v Bratislavi.

Konferenca je bila zasnovana mobilno, saj se je za~ela v Ljubljani in kon~ala na Dunaju. V obliki
predstavitev in ekskurzij na terenu je potekala v {tirih srednjeevropskih dr`avah. Ugotovitve svojih razi-
skovalnih dognanj je v zborniku povzetkov 39 referatov predstavilo 74 avtorjev, poleg tega so bili
predstavljeni {e mnogi plakati, iz{el pa je tudi vodnik po ekskurziji, ki ga je napisalo 15 avtorjev. Udele-
`enci so pri{li iz 16 dr`av (Zdru`eno kraljestvo, Nizozemska, Nem~ija, Litva, ̂ e{ka, Slova{ka, Avstrija,
[vica, Italija, [panija, Romunija, Gr~ija, Japonska, Avstralija, Rusija in Slovenija). Izpostaviti velja inter-
disciplinarnost, saj so se konference poleg geografov udele`ili {e znanstveniki s podro~ja botanike, biologije,
socialne ekologije, kmetijstva in strokovnjaki s podro~ja urejanja zavarovanih obmo~ij. Program kon-
ference je tvorno sooblikovalo 9 slovenskih predstavnikov z Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC
SAZU, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Logarske doline d. o. o.

Ob spremembah rabe tal v obmejnih pokrajinah srednje Evrope, ki je bila glavna tema konferen-
ce, so bili predstavljeni {e primeri iz obmejnih obmo~ij Finske in Rusije ter Rusije in Kitajske. Po uvodnih
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predavanjih v Pre{ernovi dvorani SAZU v Ljubljani smo se na terenu seznanili s spremembami rabe
tal na obmo~ju mestnega obmo~ja Ljubljane in kolonizacijo ter rabo tal na Ljubljanskem barju. Nasled-
nji dan smo se osredoto~ili na transformacijo pode`elja na primeru Podgorja pri Kamniku, ohranjanje
tradicionalne oblike planinskega pa{ni{tva in arhitekture z u~inki prepletanja pa{ni{tva in turizma na
Gozdu in Veliki planini. Krajinski park Logarska dolina je dober primer upravljanja krajinskega par-
ka, kjer je ve~ina zemlji{~ v zasebni lasti, trdne samotne kmetije v Podol{evi pa imajo enako zemlji{ko
in ekonomsko strukturo kot kmetije na avstrijski strani dr`avne meje. Nekatere izmed njih so se v zad-
njih letih uspe{no usmerile v turizem kot dopolnilno dejavnost.

V Dolnji Avstriji na obmo~ju dolin rek Traisen in Pielach se je v zadnjih desetih letih {tevilo kmetij
zmanj{alo, povpre~na velikost kmetije pa se je pove~ala na 40 do 80 ha. Kar polovico kmetij, ki zavze-
majo dve tretjini kmetijskih zemlji{~, je ~istih kmetij. Turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetiji je
bolj pravilo kot izjema. Severno od St. Poeltna, pred izlivom reke Traisen v Donavo, prevladujejo manj-
{e vinogradni{ke kmetije s povr{ino do 20 ha.

Po drugem sklopu predavanj na Oddelku za geografijo v Bratislavi nas je ekskurzija vodila v mestno
~etrt Petr`alka na desnem bregu Donave, ki med doma~ini sli{i na ime betonska d`ungla in slu`i za spalni-
co 120.000 prebivalcem. Blizu nje je za~etek 40 km2 velikega zajezitvenega jezera ̂ unovo na Donavi, ki
je del le delno dokon~anega ~ezmejnega projekta Gab~ikovo–Nagymaros med Mad`arsko in Slova{ko.

Na ju`nem Moravskem je ob avstrijski in slova{ki meji obmo~je Lednice-Valtice. Od leta 1996 je
uvr{~eno na Unescov seznam svetovne dedi{~ine. Na obmo~ju 200 km2, ki je bilo do konca 2. svetov-
ne vojne last plemi{ke dru`ine Lihten{tajn in je nekdaj slovelo kot vrt Evrope, se kmetijska zemlji{~a
prepletajo s parkovnimi.

Po zadnjem sklopu predavanj v ~e{kem Mikulovu smo si ogledali {e bli`njo gri~evnato pokrajino
Palava, ki slovi kot vinorodno obmo~je. Tr`enje vin je tu v domeni velikih podjetij.

Na Slova{kem in ̂ e{kem so zaradi popolne nacionalizacije kmetijskih zemlji{~ po 2. svetovni vojni
dru`inske kmetije izginile iz tamkaj{nje kulturne pokrajine. K `ivljenju jih ni obudila niti denacionalizacija
po padcu komunisti~nega sistema, saj so mlaj{e generacije nekdanjih lastnikov zemlje v desetletjih po
2. svetovni vojni, ko so s kmetijskimi povr{inami po sovjetskem vzoru upravljali kmetijski kombina-
ti, popolnoma izgubili stik z zemljo. Dana{nji novi-stari lastniki zemlje so imetniki delnic privatiziranih
gospodarskih enot z ve~ sto hektarji pridelovalnih povr{in ali pa opu{~enih in zara{~ajo~ih se polj nek-
danjih propadlih kombinatov. Hkrati z odsotnostjo dru`inskih kmetij se je za vedno izgubila mo`nost
razvoja turizma na pode`elju, kot ga poznamo v Avstriji in v zadnjem ~asu intenzivneje tudi v Slove-
niji. ^e je v Sloveniji pethektarski zemlji{ki maksimum v obdobju Jugoslavije omejeval organsko rast
kmetij, je v nasprotju s Slova{ko in ̂ e{ko kljub temu dopu{~al mo`nost zasebne pobude, zato vez med
gospodarjem in njegovo zemljo ni bila prekinjena. Kapitalsko {ibkej{e slovenske kmetije imajo tako {e
vedno mo`nost nadoknaditi razvojni zaostanek za avstrijskimi. Kljub temu da `e skoraj dve desetlet-
ji `elezne zavese ni ve~, bodo rabo tal v srednji Evropi {e dolgo zaznamovale posledice ekonomskih
aktivnosti nekdanjih gospodarskih sistemov.

Naslednje sre~anje Komisije za preu~evanje sprememb rabe in pokrovnosti tal pri Mednarodni geo-
grafski zvezi (IGU LUCC) bo leta 2008 na svetovnem geografskem kongresu v Tuniziji.

Primo` Pipan

1. bienalni simpozij Regionalni razvoj v Sloveniji
Postojna, 27. 9. 2007

Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU je v sodelovanju s Slu`bo Vlade Republike Sloveni-
je za razvoj in Ob~ino Postojna organiziral 1. bienalni simpozij Regionalni razvoj v Sloveniji z naslovom
Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj. Bienalni simpoziji nadaljujejo tradicijo nekdanjih
Slovenskih regionalnih dnevov. Tokratni simpozij je potekal v Jamskem dvorcu v Postojni. Udele`ilo
se ga je skoraj 100 strokovnjakov z razli~nih znanstvenih in strokovnih podro~ij, ki se ukvarjajo z re-
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gionalnim razvojem. Sre~anje so pozdravili minister v Vladi Republike Slovenije dr. @iga Turk, direk-
tor ZRC SAZU dr. Oto Luthar in `upan Ob~ine Postojna Jernej Verbi~. Najve~ organizacijskega dela
je uspe{no opravil dr. Janez Nared.

Simpozij je bil tematsko razdeljen v dva sklopa. Prvi je bil namenjen velikim razvojnim projektom,
ki jih je Vlada Republike Slovenije opredelila v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih v obdob-
ju 2007–2023, drugi pa splo{nim vpra{anjem regionalnega razvoja. Predavanja v obeh sklopih sta
zaokro`ili tematski okrogli mizi, pri katerih so se v razpravo vklju~ili {tevilni strokovnjaki.

Pomembno vlogo smo imeli tudi geografi: dr. Du{an Plut je s sonaravnega vidika ocenil nacionalne
razvojne projekte Slovenije, dr. Marjan Ravbar in Nika Razpotnik sta geografsko analizirala investici-
je v Sloveniji, dr. Ale{ Smrekar, dr. Mimi Urbanc, dr. Drago Kladnik, Mateja Breg, Bojan Erharti~, dr.
Janez Nared in dr. Franci Petek so iskali ravnovesje med varovanjem in razvojem Krasa, dr. Bla` Komac,
mag. Miha Pav{ek in dr. Matija Zorn pa so povezali regionalni razvoj in naravne nesre~e.

Vsebina vseh devetih vabljenih predavanj in dodatnih 22 prispevkov, ki so jih avtorji prijavili na
nate~aj, je objavljena v monografiji Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj, ki je iz{la na
dan simpozija.

Simpozij je s povzetki prispevkov predstavljen tudi na spletnem naslovu http://odmev.zrc-sazu.si/rrs.
Drago Perko

Karpatsko-balkansko-dinarska konferenca o geomorfologiji
Pécs, Mad`arska, 24.–28. 10. 2007

Konec oktobra 2007 je v Pécsu na Mad`arskem potekala »Karpatsko-balkansko-dinarska konfe-
renca o geomorfologiji« (Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology) v soorganizaciji
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Mednarodne geomorfolo{ke zveze (International Association of Geomorphologist – IAG; medmre`je:
http://www.geomorph.org/), Karpatsko-balkanske geomorfolo{ke komisije (Carpatho-Balkan Geomorp-
hological Commission – CBGC; medmre`je: http://www.fns.uniba.sk/cbgc; podrobneje smo jo predstavili
v Geografskem vestniku 75-2, strani 144–145), Karpatsko-balkansko-dinarske delavne skupine Medna-
rodne geomorfolo{ke zveze (Carpatho-Balkan-Dinaric Regional Working Group – CBDRWG; medmre`je:
http://www.geomorph.org/wg/wgcbd.html) in Oddelka za geografijo Univerze v Pécsu (Földrajzi intézet,
Pécsi tudományegyetem; medmre`je: http://foldrajz.ttk.pte.hu/index.php).

Konferenca je imela sedem tematskih sklopov: gorska geomorfologija, erozija prsti in prepereva-
nje, fluvialna geomorfologija in geomorfolo{ke nesre~e, pobo~ni procesi, kra{ka geomorfologija, stukturna
geomorfologija in neotektonika ter uporabnost geografskih informacijskih sistemov v gomorfologiji.
Konference se je udele`ilo okrog osemdeset udele`encev (iz Slovenije sta bila poleg podpisanih {e Karel
Natek in Uro{ Stepi{nik) iz desetih dr`av predvsem iz srednje in jugovzhodne Evrope. Predstavljenih
je bilo 42 referatov in 23 posterjev. Povzetki referatov in posterjev so iz{li v »Knjigi povzetkov«, `al pa
celotni prispevki ne bodo objavljeni. Med tremi plenarnimi predavanji smo enega imeli tudi Sloven-
ci: Karel Natek, Andrej Mihevc in Uro{ Stepi{nik so predstavili preu~evanja pleistocenske poledenitve
na Orjenu in Lov}enu v Bosni in Hercegovini oziroma ̂ rni gori. Poleg tega smo imeli Slovenci {e pre-
davanje o probabilisti~nem modeliranju plazovitosti (avtorja tega prispevka) in poster o meritvah erozije
prsti (Matija Zorn).

Ostali dve plenarni predavanji iz ^e{ke in Slova{ke sta pokazali, da starej{i geomorfologi v obeh
dr`avah {e vedno sledijo {oli, ki v prvi vrsti preu~uje reliefne oblike. Deloma to dr`i tudi za tematski
sklop o strukturni geomorfologiji in neotektoniki. Preu~evanje oblik in delitev dr`av na razli~ne mor-
folo{ke enote ne sledi svetovnim trendom. @e dalj ~asa je namre~ v ospredju tako imenovana procesna
geomorfologija. @e ime pove, da nas pri tem vidiku v prvi vrsti zanimajo geomorfni procesi, reliefne
oblike pa so drugotnega pomena oziroma odvisne od geomorfnih procesov in niso same sebi namen.
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^e pri vsakem sklopu izpostavimo kak{en prispevek, potem naj pri gorski geomorfologiji omeni-
mo prispevek Smolnikove, Páneka in Hradeckýja o zemeljskih plazovih, ki so v holocenu pregradili
doline in vplivali na morfometrijo dolin. Ugotovili so njihovo najve~je spro`anje v ~asu subatlantika.
Prispevek se sklada s tipologijo plazovnih pregrad po Korupu (2005). V zdru`enem sklopu geografskih
infomacijskih sistemov v geomorfologiji in kra{ke geomorfologije izpostavljamo prispevek Mindrescu-
ja in Evansa o razvoju in razporeditvi krnic v romunskem delu Karpatov. Morfometri~no in statisti~no
so obdelali prek 650 krnic.

Med strukturno geomorfolo{kimi prispevki bi izpostavili prispevek Sebe, Csillaga in Konráda o mor-
fotektonskem razvoju mad`arskega dela Baranje. Med drugim so ugotovili, da je Pe{ka kotlina nastala
med srednjim in poznim pleistocenom.

V sklopu o pobo~nih procesi je bilo poleg procesov (plazov in drobirskih tokov) predstavljeno tudi
delo Minárja in Evansa o dolo~evanju temeljnih reliefnih oblik s pomo~jo matemati~nih formul, kar
je prvi korak k avtomatiziranemu risanju preprostih geomorfolo{kih kart. Njun morfometri~ni pris-
pevek z malo druga~nim naslovom je `e do`ivel (do sedaj le spletno) objavo v reviji Geomorphology
(DOI:10.1016/j.geomorph.2007.06.003). Njun prispevek sovpada z izidom temeljnega morfometri~-
nega dela z naslovom Geomorphometry (Geomorfometrija), sta ga uredila T. Hengl in H. I. Reuter.

Pri sklopu o eroziji prsti in preperevanju izpostavimo delo Kertésza in ostalih o uporabi tekstilnih
izdelkov za prepre~evanje erozije prsti.

V sekciji o fluvialni geomorfologiji, ki je bila po {tevilu prispevkov najmo~nej{a, izpostavimo dve
deli. Obe sta predstavili morfolo{ke spremembe zaradi poplav na reki Tisi leta 2000 (avtorji Fiala, Sipos
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in Kiss) in leta 2006 (avtorja Sándor in Kiss). V prvi raziskavi so merili zna~ilnosti vodnega toka in spre-
membe morfologije struge. Ugotovili so, da se je med poplavo najprej pove~ala hrapavost podlage, ob
vi{ku specifi~ne mo~i vodnega toka pa so izmerili upad sedimentacije in hrapavosti. Zanimiva je ugo-
tovitev, da morfologija re~ne struge ni odvisna od vsakokratne energije vodnega toka ampak predvsem
od drugih dejavnikov, predvsem od koli~ine gradiva, ki se spro{~a v pore~ju, in koli~ine gradiva, ki ga
reka po strugi vali navzdol. Avtorja druge raziskave sta potrdila pomen enkratnih velikih dogodkov za
preoblikovanje reliefa. V opisanem primeru je {lo predvsem za sedimentacijo na poplavnih ravnicah.
Ponekod se je odlo`ilo ve~ kot 4 metre gradiva!

Med {tevilnimi zanimivimi idejami je izstopala predvsem hipoteza o deflacijskem izvoru dolin v tako
imenovanem zahodnem panonskem bazenu ju`no od Bratislave. Vzporedne doline, ki potekajo od seve-
ra proti jugu, naj bi po prvotni razlagi nastale vzdol` prelomov. Ker pa prelomi v resnici potekajo pre~no
na doline, naj bi sode~ po najnovej{i razlagi, ki so jo predstavili Ruszkiczay-Rüdigerjeva in ostali, le
z delovanjem vetra v pleistocenu nastale tako imenovane deflacijske doline.

Terenskemu delu sta bila namenjena kar dva dneva po simpoziju. Uvodoma smo spoznali geolo{-
ke razmere v gorovju Mecsek in neotektonski razvoj Pe{ke kotline. ^eprav smo razlago poslu{ali na
razgledi{~u, si kotline zaradi megle nismo mogli ogledati. Ogledali pa smo si lahko opu{~en odprti kop
~rnega premoga. Ker je zelo blizu mesta, si v zadnjih letih mo~no prizadevajo za ureditev tega ostan-
ka pretekle dejavnosti. Te`ave imajo zlasti z odvajanjem talne vode.

Naslednji dan smo si ogledali nastajajo~e odlagali{~e nizko radioaktivnih odpadkov pri kraju Bátaapáti.
Odlagali{~e gradijo tristo metrov pod zemljo v stabilnih granitnih kamninah in bo za dostavna vozi-
la dostopno po 1,5 km dolgem nagnjenem rovu. Odpadke bodo odlo`ili v plo~evinaste sode, jih postavili
v betonski okvir, ki ga bodo zalili z betonsko me{anico. Betonske kocke bodo odlo`ili v ni{e. Ko bodo
polne, bodo zabetonirali tudi te. Ogled smo sklenili z ogledom zanimivega predstavitvenega filma, kar
ka`e na to, da si izvajalci zelo prizadevajo za korekten odnos do javnosti. Prebivalci bli`njega naselja
so gradnjo odlagali{~a podprli z veliko ve~ino, v zameno za to pa so jim obnovili infrastrukturo.

Zanimiv je bil ogled nekaj metrov debelih puhli~nih nanosov v hribovju Villany, ki so razkriti zara-
di kamnoloma. Ker se slovenski geomorfologi na puhlico ne spoznamo prav dobro, pa tudi na{i vodniki
predstavljenega prereza {e niso podrobneje raziskali, smo pokazali ve~ zanimanja za zanimive kra{ke
pojave, ki so bili razkriti v kamnolomu. V njegovem osredju so pri lomljenju kamna pustili nedotak-
njen del jamskih sedimentov, ki so pomembni s paleontolo{kega vidika – v zna~ilni rde~i ilovici so {tevilni
ostanki kosti sesalcev. Hribovje Villany je znano tudi po dobrem vinu.

Nazadnje smo si pri kraju Dunaszekcsõ ogledali zemeljski plaz, ki je nastal nad okljukom Dona-
ve. Pojav je zanimiv, ker je prizadel arheolo{ko najdi{~e in nekaj novih stavb. Povzro~a ga nihanje gladine
Donave, zaradi katerega se ob poplavah dvigne raven talne vode v pobo~ju, to pa zmanj{a kohezivnost
gradiva in povzro~i premikanje.

Med pomembnej{e dose`ke Karpatsko-balkansko-dinarske konference lahko {tejemo predstavitev
novih geomorfolo{kih dognanj iz dinarskih pokrajin, s ~imer se verjetno za~enja tudi intenzivnej{e sode-
lovanje geografov iz srednje in jugovzhodne Evrope. Konferenca je bila pomembna tudi zaradi volitev:
namesto Milo{a Stankovianskega iz Bratislave je bil kot novi predsednik Karpatsko-balkanske geomor-
folo{ke komisije izvoljen Dénes Lóczy, nekdanji tajnik Mednarodnega geomorfolo{kega zdru`enja in
profesor na univerzi v Pécsu.

Matija Zorn, Bla` Komac

Strategija varovanja prsti v Sloveniji
Ljubljana, Slovenija, 5. 12. 2007

Pedolo{ko dru{tvo Slovenije (http://www.pds.si/) je ob koncu leta na »Svetovni dan prsti« v sode-
lovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije organiziralo konferenco z naslovom
»Strategija varovanja tal v Sloveniji«. Dru{tvo, ustanovljeno leta 2004 v Ljubljani z namenom zdru`i-
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ti vede, ki obravnavajo prst, je s konferenco hotelo narediti pregled preu~evanja prsti in ukrepov za nje-
no varovanje pred onesna`enjem in degradacijskimi procesi. Namen je bil tudi spregovoriti o sedanjih
in bodo~ih zakonodajnih obveznostih in ukrepih, ki jih prina{a sprejem okvirne (evropske) direktive
za varstvo prsti na nacionalni ravni. Pomembnost usklajenega varovanja prsti kot po~asi obnovljive-
ga naravnega vira z razli~nimi okoljskimi, gospodarskimi, kulturnimi in drugimi funkcijami je
v zadnjem obdobju postala ena glavnih okoljevarstvenih prioritet v Evropski zvezi. Evropska komisija
je leta 2006 objavila predlog direktive o dolo~itvi okvira za varovanje prsti in spremembo Direkti-
ve 2004/35/EC (Soil framework directive – COM(2006)232), ki temelji na tematski strategiji varovanja
prsti (Thematic Strategy for Soil Protection (COM(200)231) in dokumentu presoje vpliva (SEC(2006)620).

V uvodu konference so dva tuja predavatelja in en doma~i predavatelj ter predstavnik Ministrstvom
za okolje in prostor predstavili upravne in strokovne vidike aktivnosti, ki jo prina{a strategija varova-
nja prsti na evropskem in dr`avnem nivoju.

V nadaljevanju je bila konferenca vsebinsko razdeljena v {est vsebinskih sklopov: erozijo in plaze-
nje, zbitost in zaslanjevanost prsti, organsko snov v prsti, biotsko pestrost, urbanizacijo prsti in
onesna`evanje prsti. Po tematskih sklopih so bili predstavljeni po trije prispevki, z izjemo drugega sklo-
pa, kjer je bil predstavljen le en prispevek. Skupaj je bilo predstavljenih dvajset referatov, ki so jih
organizatorji izbrali izmed 36 prispelimi prispevki. Vsi prispevki so objavljeni v zborniku konference
z naslovom »Strategija varovanja tal v Sloveniji« s prek 400 stranmi, ki ga je uredil Matej Knapi~. V zbor-
niku je objavljenih {e osem izvle~kov posterjev. Bogastvo zbornika vidimo v raznolikosti strok, ki so
v njem zastopane: geografi, geologi, geodeti, gradbeniki, vodarji, kmetijci, agronomi, meteorologi, goz-
darji, biologi, mikrobiologi, krajinski arhitekti in kemiki. Geografi smo (so)avtorji {estih prispevkov,
trije geografi pa so bili med recenzenti prispevkov.

S prvim tematskim sklop »erozija in plazenje« so hoteli predstaviti ogro`enost pred zemeljskimi
plazovi, ukrepe za zmanj{evanje ogro`enosti pred zemeljskimi plazovi in erozijo, predstavili pa so tudi
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zakonodajo na podro~ju plazenja (na primer Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre~ami
in Nacionalni program varstva okolja pred naravnimi in drugimi nesre~ami).

Namen drugega tematskega sklopa »zbitost in zaslanjevanje tal« je bil predstaviti vpliv razli~nih aktiv-
nosti na procese zbijanja prsti, ukrepe za zmanj{evanje zbitosti prsti in pomen antropogenih vzrokov
pri procesu zaslanjevanja prsti v Sloveniji.

S tretjim sklopom »organska snov v tleh« so hoteli osvetliti pomen organske snovi v prsteh, dina-
miko ogljika v prsteh glede na rabo tal in koli~ino organskih snovi v prsteh.

^etrti sklop »biotska pestrost« se je izkazal za najbolj geografskega, saj sta bila dva od treh predavateljev
geografa. Namen sklopa je bil predstaviti prst kot ~len v okoljskem ravnovesju, pa tudi vpliv pedogenet-
skih dejavnikov na stanje biotske pestrosti prsti, kot tudi opozoriti na zmanj{evanje biotske pestrosti
prsti zaradi neusklajenih rab tal. Predstavljeni so bili {e nekateri ukrepi za varovanje in pove~evanje
biotske pestrosti prsti, kot tudi ekosistemski pomen biotske pestrosti prsti.

S predzadnjim sklopom »urbanizacija tal« so sku{ali opozoriti na vpliv urbanizacije na kakovost
prsti, ter na prst kot element kulturne pokrajine, pa tudi na vlogo (kakovosti) prsti v prostorskem na~r-
tovanju.

Zadnji tematski sklop »onesna`evanje tal« je imel prijavljenih najve~ (10) prispevkov, s katerimi
so sku{ali osvetliti stanje onesna`enosti prsti v Sloveniji.

^e so organizatorji v zborniku zbrali pestrost trenutnega preu~evanja prsti v Sloveniji, pa izbor refe-
ratov v nekaterih tematskih sklopih ni bil najbolj posre~en. To je bilo na primer vidno v prvem tematskem
sklopu, kjer o eroziji nismo zvedeli prakti~no ni~, razen tega da obstaja, kljub temu da je v zborniku
objavljenih ve~ konkretnih prispevkov na to temo. Ve~krat so bili predstavljeni tudi referati, ki so dali
le splo{en pregled o neki problematiki, bolje pa bi bilo, ~e bi predstavili zadnje raziskave na teh podro~-
jih, saj so bili ve~ini poslu{alcev splo{ni problemi znani.

Upamo, da bo Pedolo{ko dru{tvo Slovenije v prihodnosti {e organiziralo podobna sre~anja, saj so
tak{ne konference idealna prilo`nost, da se vsi, ki delujejo na tem o~itno mo~no interdisciplinarnem
podro~ju, sre~ajo in se seznanijo z najnovej{imi izsledki drugih strok.

Matija Zorn
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