Geografski vestnik 84-2, 2012, 131–159

Zborovanja

ZBOROVANJA
Novi raziskovalni pristopi v oljkarstvu
Portorož, 16.–17. 2. 2012

MATIJAZORN

Sredi februarja 2012 je v Portorožu potekal mednarodni posvet z naslovom »Novi raziskovalni pristopi v oljkarstvu«, kot sklepno dejanje projekta ZOOB (Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske
pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu; http://www.zoob-oljke.si/) sofinanciranega v okviru
Operativnega programa IPA čezmejnega sodelovanja Slovenija–Hrvaška. Na posvetu je bilo predstavljenih blizu trideset prispevkov prek osemdeset avtorjev iz štirih držav (Slovenije, Hrvaške, Italije in
Črne Gore). Povzetki so izšli v Zborniku povzetkov (2012; ISBN 978-961-6862-15-8), osemnajst prispevkov, pa je izšlo tudi v zborniku prispevkov z naslovom »Novi raziskovalni pristopi v oljkarstvu: zbornik
znanstvenih prispevkov z mednarodnega posveta« (2012; ISBN 978-961-6862-16-5), ki so ga uredile
Dunja Bandelj, Maja Podgornik in Alenka Arbeiter (vse Znanstveno-raziskovalno središče Univerze
na Primorskem). Predavanja so potekala prvi dan posveta, drugi dan pa je bila organizirana ekskurzija
po slovenski Istri.
Predavanja so bila razdeljena na štiri tematske sklope: splošno o oljki, varstvo oljke in agrotehnični
ukrepi v oljkarstvu, molekularne raziskave oljke in kemične lastnosti oljčnega olja, ter biotska pestrost
v oljčniku, ki odražajo interdisciplinarnost posveta.
V Geografskem obzorniku (58-2, str. 23–30) smo lani v članku »Slovensko oljčno olje« lahko prebrali: »V Slovenijije1796 hektarovoljčnikov,karnezadoščazasamooskrboslovenskegatrga.Glavniproblemi

Slika 1:RezultatiprojektaZOOPsobilinaposvetupredstavljenitudinavečjezičnihplakatih.
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Slika 2:Terasiraninzatravljenoljčnikv KrajinskemparkuStrunjan.
gojenjaoljksorazdrobljenostinmajhnapovprečnavelikostoljčnikovtervisokistroškipridelaveolja,kar
imazaposledicozelovisokocenoolja.Velikdeloljčnegaoljanaslovenskemtržiščuuvozimo.V zadnjem
časuslovenskooljkarstvodoživljapreporod.Površinaoljčnikovsepovečuje,povečujesetudipovpraševanjepooljčnemolju …«. Nekaj let prej pa smo v isti reviji (Geografski obzornik 51-2, str. 4–10) v članku
»Oljka v Slovenskem Primorju v primežu podnebja in trenutnih družbeno-ekonomskih razmer« lahko
prebrali: »V podnebnonajugodnejšihlegahSlovenskeIstre,GoriškihinVipavskihbrduspevaoljka –značilnasredozemskakultura.Kergrezarastiščanasevernipodnebnimeji,joogrožajoobčasnepozebe.Iz
zgodovinepozebjerazvidno,davelikepozebeoljkozačasnopotisnejobližjemorjuinv nižjenadmorske
višine.V vmesnemobdobju(česojinaklonjenetudidružbeno-ekonomskerazmere,kakorv zadnjihdveh
desetletjih)sevračanaprejšnjarastišča.Sedanjipodnebnitrendiinnapovedibodočegapodnebjajiobetajoširitevareala.Oljkarstvoimaobtrenutnihzelougodnihekonomskihučinkihšeenopozitivnoplat:veliko
prispevak vzdrževanjukulturnepokrajine.«. Sicer pa je bila do sedaj večina geografskih člankov povezanih z oljkami namenjena prav njihovim pozebam (na primer Geografski zbornik 5, Ujma 11, Dela 18,
Geografski obzornik 51-2).
Na posvetovanju se s pozebami v oljčnikih niso ukvarjali, kot tudi ne z razprostranjenostjo rastišč,
kar so geografi tudi preučevali v preteklosti (na primer v monografiji Podnebje slovenske Istre (1995)).
Je pa bilo več drugih prispevkov, zanimivih za geografijo, čeprav so prevladovali zelo specializirani prispevki, na primer o populaciji oljčne muhe ter spremljanju njihovega letanje, o monitoringu oljčnega
molja, o genotipizaciji oljčnih sort, pa tudi več prispevkov o snoveh, ki jih vsebujejo olive in oljčni listi.
Izpostavili pa bi prispevek Frana Strikića (Inštitut za jadranske kulture in melioracijo krasa iz Splita)
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in ostalih o možnostih, ki jih nudi sodobna tehnologija za spreminjanje kamnite kraške pokrajine ob
hrvaški obali v zemljišča primerna za oljčnike. O problemu določanja časa obiranja oljk, s čimer je povezana kvaliteta plodov, sta govorila Viljanka Vesel (Poskusni center za oljkarstvo iz Nove Gorice) in Al
Markočič, o potrebah, ki jih imajo oljke po vodi, pa so govorili Mario Sraka (Agronomska fakulteta Univerze v Zagrebu) in ostali. Med drugi so izpostavili, da je na Hrvaškem malo znanega o potrebah oljk
po vodi, še manj pa o »obnašanju« oljk pri uporabi namakalnih sistemov. Izpostavljena je bila tudi različna potreba oljk po vodi na različnih prsteh v Istri. Namakanje oljčnikov so predstavili Maja Podgornik
(Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem) in ostali, ter izpostavili, da v Sloveniji nimamo veliko izkušenj z namakanjem oljčnikov in da pogosto oljke namakamo po principu »kriznega
namakanja«, kjer gre za časovno in količinsko nekontrolirano dodajanje vode. Oba geografa, ki sva sodelovala na posvetu, sva se dotaknila erozije prsti. Podpisani sem predstavil meritve erozije prsti v oljčniku
v slovenski Istri, ki so potekale v prejšnjem desetletju (več v publikaciji Geografija Slovenije 18). Erozija prsti lahko v nezatravljenih oljčnikih doseže tudi 100 t/ha na leto. Primož Pipan (oba Geografski inštitut
Antona Melika ZRC SAZU) pa je predstavil možnost uporabe socialnega marketinga, za spreminjanje
vedenjskih vzorcev lastnikov oljčnikov, da bi ti oljčnike začeli zatravljati z namenov zmanjševanja erozije prsti.
Matija Zorn

Posvet o varovalnih gozdovih v Sloveniji
Ljubljana, 12.–13. 4. 2012
»Varovalnigozdovisogozdovi,kivarujejozemljiščausadov,izpiranjainkrušenja,gozdovinastrmih
obronkihalibregovihvoda,gozdovi,kisoizpostavljenimočnemuvetru,gozdovi,kiv hudourniškihobmočjih
zadržujejoprenagloodtekanjevodeinzatovarujejozemljiščaprederozijoinplazovi,gozdnipasovi,ki
varujejogozdoveinzemljiščapredvetrom,vodo,zametiinplazovi,tergozdovinazgornjimejigozdne vegetacije« (Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Uradni list Republike Slovenije
88/2005, 2. člen).
Številni gozdovi v vzpetem svetu opravlja vlogo zaščite ljudi (bivališč) in infrastrukture pred naravnimi nevarnostmi, predvsem pobočnimi procesi. Sposobnost gozda, da učinkovito varuje pred naravnimi
nevarnostmi, je predvsem odvisna od strukture in stabilnosti gozda. Na to lahko vplivamo z gozdnim
gospodarjenjem, a je žal gospodarjenje z varovalnim gozdom v Sloveniji, v primerjavi z drugimi alpskimi državami, pomanjkljivo. Čeprav so varovalni gozdovi v Sloveniji zaščiteni z zakonom, je v praksi
dolgoročno zagotavljanje varovalne vloge ogroženo predvsem zaradi (vir: http://web.bf.uni-lj.si/go/varovalnigozd/varovalni_gozd.html):
• splošnega mnenja gozdarskih strokovnjakov, da je neukrepanje v teh gozdovih najboljša strategija
gospodarjenja;
• premalo »dobrih praks« gospodarjenja z varovalnimi gozdovi, ki bi upoštevale gojiteljske, tehnološke
in ekonomske vidike, prilagojene slovenskim razmeram;
• neizvajanja popisov stalnih vzorčnih ploskev v varovalnih gozdovih, zaradi česar nimamo podatkov
o razvoju teh gozdov, kar bi lahko služilo v pomoč pri gospodarjenju;
• gradnje objektov na nevarnih območjih;
• antropogenih posegov v varovalne gozdove, ki so posledično homogeni, enodobni, prestari ter brez
zadostnega pomladka (brez ustreznega gospodarjenja, ki bo ohranilo dolgoročno stabilnost, je varovalna
vloga teh gozdov resno ogrožena);
• dejstva, da večina znanja o naravnem razvoju in gospodarjenju z varovalnimi gozdovi izhaja iz mešanih
gozdov centralnih in zahodnih Alp, v katerih prevladujejo iglavci. Nasprotno pa v Sloveniji v večini
teh gozdov prevladuje bukev, kar zahteva drugačen pristop gospodarjenja kot v gozdovih, kjer prevladujejo iglavci.
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Slika:V Soteskiv doliniSaveBohinjskeštevilnihudournikiogrožajoprometnoinfrastrukturo.
Posvet z naslovom »Varovalni gozdovi: presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in gospodarjenje«
so sredi aprila 2012 organizirali Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Zavod za gozdove Slovenije. Posvet je bil deloma namenjen predstavitvi
rezultatov aplikativnega raziskovanega projekta z naslovom »Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti,
ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja« (2009–2012; več o projektu je
dostopno na spletni strani: http://web.bf.uni-lj.si/go/varovalnigozd/index.html).
Namen posveta je bil: predstavitev tujih in domačih izkušenj na področju gospodarjenja z varovalnimi gozdovi, povezovanje gozdarstva z drugimi vedami, ki so dejavne na področju varovalnih gozdov,
ter povezovanju raziskovalnega in aplikativnega dela. Dvodnevno srečanje je potekalo v obliki predavanj (štirih tujih in enajstih domačih) ter ekskurzije v Sotesko v dolini Save Bohinjke, ki je podvržena
različnim pobočnim procesom.
Prvi dan posveta je bil namenjen vabljenim predavanjem iz tujine; predstavljene so bile nekatere
izkušnje o gospodarjenju z varovalnimi gozdovi v Švici, Franciji in na Tirolskem, tako na zakonodajnem kot na izvedbenem področju. Zanimiv je podatek, da je bila sečnja gozdov v Zahodnih Alpah na
nevarnih območjih prepovedana že sredi 14. stoletja. Popoldan je sledila ekskurzija. Predstavniki Geološkega zavoda Slovenije so predstavili statistično modeliranje pobočnih procesov v Soteski, gozdarska
strokovnjaka za erozijo sta predstavila gospodarjenje s hudourniškimi območji v Soteski, organizatorji
pa so predstavili gozdnogojitvene ukrepe zaradi padajočega kamenja in drobirskih tokov.
Drugi dan se je zvrstilo še enajst domačih predavanj. Ponovno je bilo predstavljeno modeliranje
pobočnih procesov v Soteski (Geološki zavod Slovenije), sledila pa je presoja lavinske nevarnosti na
območju varovalnih gozdov (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU). Organizatorji so pred-
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stavili stanje in perspektive gospodarjenja v varovalnih in zaščitnih gozdovih v Sloveniji, predstavniki Zavoda za gozdove Sloveniji pa primer dobre prakse v dolini Zale pri Idriji. V prispevku
o izobraževalnem programu za krepitev varovalne vloge gozda (Zavod za gozdove Slovenije), smo med
drugim izvedeli, da med gozdarji obstaja pomanjkanje ustreznega znanje za ustrezno načrtovanje ukrepov v varovalnih in zaščitnih gozdovih. Sledilo je predavanje o pridobivanju lesa v varovalnih gozdovih
(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani). Naslednje je bilo predavanje o metodologijah določanja
varovalnih in zaščitnih gozdov (Gozdarski inštitut Slovenije), ki sta mu sledili predavanji o urejanju
hudourniških območjih. Prvi je predstavil ukrepe gradbeništva na hudourniških območjih (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani), drugi pa gozdarske izkušnje na tem področju
(Hidrotehnik). Organizirana hudourničarska dejavnost se je pri nas začela leta 1884. Vodilno vlogo so
takrat imeli gozdarji, danes pa se je vodilna vloga v »borbi« s hudourniki prevesila na stran gradbenikov (razširjeno razpravo o tem je mogoče prebrati v članku »Prispevek k zgodovinskemu pregledu razvoja
hudourništva in hudourničarstva v Sloveniji«, Gozdarski vestnik 70-10 (2012), 429–439). Sledili sta še
predavanje o odprtosti varovalnih gozdov v Sloveniji (Gozdarski inštitut Slovenije) z vidika dostopnosti in lažjega odvoza lesa ter sklepno predavanje organizatorjev o rezultatih projekta (na primerih
iz Vršiča, Jezerskega in Ljubelja.
Razširjeni povzetki s posveta so dostopni na spletnem naslovu: http://web.bf.uni-lj.si/go/varovalnigozd/material/Zbornik.pdf. Več o varovalnih gozdovih v Sloveniji pa je mogoče prebrati v članku »Zaščitni
gozdovi v Sloveniji: stanje, posebnosti in upravljanje« (Neodgovorna odgovornost, Naravne nesre 2 (2011),
str. 111–119; http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/Naravne-nesrece-02.pdf) ter članku »Gozdovi
s poudarjeno zaščitno in varovalno funkcijo: značilnosti, valorizacija in gospodarjenje« (Gozdarski vestnik 70-2 (2012); http://web.bf.uni-lj.si/go/varovalnigozd/material/Gozdovi%20s%20poudarjeno%20
zasciitno%20in%20varovalno%20funkcijo.pdf).
Matija Zorn

12. srečanje Delovne skupine za eksonime
Gdansk, Poljska, 16.–18. 5. 2012
Delovna skupine za eksonime (WorkingGrouponExonyms) pri UNGEGN-u (UnitedNationsGroup
ofExpertsonGeographicalNames, slovensko Skupina izvedencev Združenih narodov za zemljepisna
imena) je spet zavihala rokave in se zbrala v starem hanzeatskem mestu Gdansku, prvič omenjenem
leta 997, zdaj pa po številu prebivalcev šestem največjem poljskem mestu. Na srečanju je sodelovalo okrog
50 strokovnjakov za zemljepisna imena, precej jih je bilo tudi članov UNGEGN-ove Delovne skupine
za latinizacijo (WorkingGrouponRomanizationSystems), ki se je na delovnem posvetovanju sestala zadnji dan srečanja popoldan.
Sklicatelja obeh skupin sta bila Peter Jordan iz Avstrije in Peeter Päll iz Estonije. Srečanja se je udeležila tudi dolgoletna predsednica UNGEGN-a Helen Kerfoot iz Kanade, ki je lestos poleti na 10. konferenci
Združenih narodov o standardizaciji zemljepisnih imen v New Yorku končala svoj mandat. Prispevki
udeležencev Delovne skupine za eksonime so bili razvrščeni v štiri sekcije: Delitev na endonime in eksonime, Kategorizacija eksonimov, Težnje v rabi eksonimov in Toponimi v jezikih narodnih manjšin. Uvrstitev
zadnje sekcije v program ni presenetljiva, če vemo, da je Gdansk na obrobju Kašubije, pokrajine, ki jo
poseljuje zahodnoslovanska etnična skupina Kašubi. Prva sekcija je nadaljevala z zdaj že dolgoletnimi
prizadevanji po izboljšanju definicij pojmov endonim in eksonim (več o tem v avtorjevem članku Odprtedilemepomenskerazmejitveizrazovendonimineksonim, objavljenem v Geografskem vestniku 81-1),
vendar bi težko rekli, da je bil dosežen kakršenkoli napredek. Še več, vtis je, da sta se obe strani trdno
vkopali v svoje okope, tako da je nastal na videz težko premostljiv pat položaj.
Na zasedanju Delovne komisije za latinizacijo smo se lahko seznanili s spremembami, ki se obetajo ali pa si zanje prizadevajo pri latinizaciji arabske, armenske, bolgarske, beloruske, gruzinske, iranske
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Slika 1:Dolgonabrežje(DługiePobrzeże)obrečnemrokavuStaraMotławajeglavnapristaniškaulica
v staremdeluGdanska.
in ukrajinske pisave. Medtem ko pri arabski, armenski, beloruski in gruzinski ni večjih težav in večjih
nasprotovanj, je povsem drugače pri poskusih uvedbe sprememb latinizacije iranske pisave ter uradno že uveljavljenih sprememb latinizacije bolgarske in ukrajinske cirilice. Skupno vsem trem je, da pri
prečrkovanju odstopajo od povratnih transliteracijskih načel in se zatekajo k izgovoru (pa še to predvsem njegovemu anglosaškemu dojemanju) prilagojeni transkripciji, pri kateri latiničnega zapisa ni več
mogoče povratno prečrkovati v prvotnemu identičen zapis v izvorni pisavi. Posebna težava latinizacij
obeh ciriličnih pisav je, da so ju že sprejeli v tamkajšnjih strokovnih krogih in njuno veljavnost potrdili v uradnih listih obeh držav, s čimer so številne nasprotnike teh posegov enostransko postavili pred
izvršeno dejstvo.
Zadnji dan srečanja dopoldan je bil namenjen ekskurziji po Kašubiji, ledeniško preoblikovani gričevnati pokrajini s številnimi jezeri, ki jo poseljujejo Kašubi, etnična skupina v Pomorjanski, ki je
v srednjem veku poseljevala območje med Odro in Vislo. Na severu je njihovo ozemlje omejevalo
Baltsko morje, na jugu prostrani gozdovi in močvirja ob reki Noteć. Njihovi sosedje so bili Polabski
Slovani na zahodu, Poljaki na jugu in Prusi na vzhodu. Sčasoma se je njihovo število zelo zmanjšalo
in etnično ozemlje močno skrčilo, tako da zdaj obsega le še osrednje Pomorjanskega vojvodstva. Njegovo glavno mesto Gdansk velja tudi za kašubsko prestolnico, čeprav je v bistvu zunaj sodobnega
etničnega ozemlja Kašubov. Tradicionalno kašubsko glavno mesto je Kartuzy (kašubsko Kartuzë), vendar si za ta primat prizadevajo tudi mesta Kościerzyna (Kòscérzëna), Bytów (Bëtowò) in Wejherowo
(Wejrowò).
Po popisu leta 2002, ko je bilo mogoče navesti eno samo narodnost in en sam jezik, se je za Kašube opredelilo samo 5100 ljudi, 51.000 pa jih je kašubščino navedlo kot svoj materni jezik. Po popisu
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Slika 2:NaslovnicakašubskegaučbenikaTvojprvislovars podnaslovomkašubsko-poljskislovar.

leta 2011, ko se je bilo mogoče izreči za več narodnih pripadnosti, se je izključno za Kašube opredelilo 17.000 ljudi, še 228.000 pa je bilo takšnih, ki so se tej skupnosti zapisali kot pripadniki mešanega
kašubsko-poljskega, kašubsko-nemškega, kašubsko-poljsko-nemškega ali kakega drugega mešanega porekla. Vstop Poljske v Evropsko zvezo je zagotovo povzročil pravcato renesanso Kašubov in kašubščine,
saj tudi večinski narod spoznava prednosti etnične raznolikosti, z evropskimi sredstvi pa se množijo
ustanove, ki skrbijo za revitalizacijo tega zelo ogroženega jezika.
Kašubščina ima od leta 2005 status uradnega regionalnega jezika. V njej vsak dan eno uro oddaja
tudi Radio Gdańsk. Posebna težava je, da je šele pred kratkim dobila svojo standardizirano podobo, v neformalni obliki pa so zanjo značilna precej raznolika narečja. Na njeno slovnico sta vplivali tako poljščina
kot nemščina. Po novem se kašubščino učijo v kašubskih osnovnih šolah, vendar je za zdaj primarni
jezik opismenjevanja in drugega izobraževanja še vedno poljščina. Po razlagah nekaterih jezikoslovcev je kašubščina le njeno narečje, po prepričanju drugih pa gre za povsem različna jezika (kašubska
pisava ima 34, poljska pa 32 črk; šestih kašubskih črk ni v poljski latinici). Avtor tega zapisa se je prepričal, da Kašubi zlahka razumejo poljščino in jo seveda tudi funkcionalno uporabljajo, obratno pa Poljaki
kašubščine ne razumejo kaj dosti, četudi v zadnjih letih nekaterim ne gre oporekati želje po njenem
učenju. Zanimivo je, da tudi med zaposlenimi na Kašubski ljudski univerzi (KaszubskiUniwersytet
Ludowy) v Wieżyci prevladujejo Poljaki, ki se šele učijo veščin sporazumevanja v kašubščini. Vsekakor
pa je za Kašubijo značilna bogata kulturna dediščina, ki se odraža v svojskih izdelkih obrti, ljudskih
običajih in narodni noši, ozaljšani s prekrasnimi vezeninami.
Drago Kladnik
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25. konferenca PECSRL
Leeuwarden in Terschelling, Nizozemska, 20.–24. 8. 2012

MATEJAŠMIDHRIBAR

Med 20. in 24. avgustom je na Nizozemskem potekalo srečanje ThePermanentEuropeanConferencefortheStudyoftheRuralLandscape (PECSRL) ‘Stalne evropske konference za preučevanje podeželske
pokrajine’. PECSRL je mednarodna mreža raziskovalcev, ki se ukvarjajo s preteklostjo, sedanjostjo in
prihodnostjo evropskih kulturnih pokrajin. Glavni cilji so: vzpostavljanje osebnih stikov in izmenjava informacij, izboljševanje interdisciplinarnega sodelovanja med različnimi strokami, pospeševanje
sodelovanja med raziskovalci in gospodarstveniki ter utemeljevanje novih pobud na področju raziskovanje evropskih pokrajin in gospodarjenja z njimi.
Letošnjo konferenco je organizirala Frizijska akademija (FryskeAkademy) v Leeuwardnu, pri organizaciji pa ji je pomagala Vadska akademija (Waddenacademie). Prvi del je potekal v frizijskem mestecu
Leeuwarden, tretji dan po ekskurziji pa smo se preselili na otok Terschelling, kjer smo med drugim za
dva dni dobil kolo. Zadnje popoldne je bilo namreč namenjeno raziskovanju otoka s kolesom.
Prek 140 udeležencev (poleg gostiteljev je bilo največ Nemcev, Švedov in Norvežanov, zelo malo
pa je bilo predstavnikov iz južne Evrope) je v štirih dneh predstavilo štiri plenarna predavanja, 122 referatov in osem posterjev. Bienalno srečanje je sestavljala konferenca, štiri enodnevne medkonferenčne
ekskurzije, okrogla miza z naslovom »Evropski forum o pokrajinah« in srečanje nacionalnih delegatov. Zaradi (pre)visokih stroškov udeležbe je organizator letos odpovedal pokongresno ekskurzijo.
Konferenca, ki je bila tokrat namenjena premisleku o pokrajinskih spremembah, je bila vsebinsko
razdeljena na osem tematskih sklopov: 1) sedanjost in prihodnost podeželskih pokrajin in urbanizacija v Evropi, 2) teoretični in metodološki vidiki pokrajinskih sprememb, 3) obala in otoki, 4) medsebojni
odnos med pokrajino in turizmom, 5) ohranjanje narave kot gonilna sila za spremembe pokrajine,
6) skupno dobro, 7) proizvodnja energije in pokrajina ter 8) sodelovanje javnosti pri raziskovanju in
upravljanju pokrajine. Med referati so izstopale naslednje vsebine: spremembe evropskih gorskih pokrajin,
sodelovanje javnosti pri raziskovanju in načrtovanju kulturnih pokrajin, sodobne pokrajine in raziskovalne metode, odnos med pokrajinami in turizmom ter preučevanje pokrajin, nastalih za umetnimi
nasipi. Sporočilo konference je bilo, da so pokrajine dinamične in da je sprememba ena izmed njihovih temeljnih lastnosti, kar je treba upoštevati pri njihovem preučevanju, varovanju in upravljanju. Različni
predavatelji so ugotavljali, da bo pri upravljanju s pokrajinami v prihodnosti treba povečati sodelovanje med različnimi akterji. Sektorski pristop, ki smo mu bili priča v preteklosti (ponekod pa še sedaj),
namreč ne more ponuditi dovolj demokratičnega upravljanja s pokrajinami.

Slika 1:DeludeležencevkonferencenakolesarskemizletunaotokuTerschelling.
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Slika 2:DobroohranjeneresavesodelkulturnepokrajinenaseveruNizozemske.
Slovenijo sem na konferenci zastopala z referatom CopingwithchangesinLjubljanamoorcultural
landscapepark (v soavtorstvu z dr. Mimi Urbanc in dr. Matijem Zornom), udeležila pa sem se tudi srečanja nacionalnih delegatov.
Več informacij o konferenci je dostopnih na spletni strani: http://www.pecsrl2012.com/; povzetke
referatov pa lahko najdete na spletni strani: http://www.pecsrl2012.com/site/images/upload/defkongresbondelPECSRL2012.pdf.
Naslednja konferenca, ki bo namenjena preučevanju odnosa med hrano in kulturnimi pokrajinami,
bo avgusta 2014 v Göteborgu na Švedskem.
Mateja Šmid Hribar

Generalna skupščina Evropske zveze znanosti o Zemlji
Dunaj, Avstrija, 22.–27. 4. 2012
Na Dunaju je bila tudi leta 2012 generalna skupščina Evropske zveze znanosti o Zemlji (European
GeosciencesUnion – EGU; http://www.egu.eu/), ki je nastala leta 2002 z združitvijo Evropskega geofizikalnega združenja in Evropske geološke unije. Večdnevnega dogodka, ki od leta 2005 poteka na Dunaju
(dotlej v Nici), se je udeležilo blizu 12.000 raziskovalcev in študentov iz skoraj sto držav. Med udeleženci so tričetrtinski delež prispevale Nemčija (petina), Francija in Združeno kraljestvo (po desetina),
Združene države Amerike, Italija, Avstrija, Švica in Španija (po približno 5 %) ter Nizozemska, Rusija,
Norveška, Japonska, Belgija in Kitajska. Slovencev nas je bilo okrog štirideset. Ker je večina udeležencev
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Slika:TudiprihodnjeletobogeneralnaskupščinaEGUpotekalaaprilanaDunaju.
več kot 300 km oddaljena od kraja dogodka, so približno tri četrtine na srečanje prispele z letalom, petina z vlakom, 5 % pa z avtomobilom. Udeleženci povečini sodelujejo kot poslušalci (četrtina) ali avtorji
povzetkov (polovica). Letos je bilo predstavljenih 4436 referatov in 9092 posterjev v kar 530 znanstvenih sekcijah. Povzetkov tokrat niso objavili v knjižni obliki (v rokah smo lahko držali le knjigo z naslovi
prispevkov), temveč smo udeleženci od organizatorjev gradivo prejeli na USB ključu.
Z Geografskega institute Antona Melika ZRC SAZU smo se dogodka udeležili Blaž Komac, Primož Pipan in Matija Zorn (vsi Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU) s predavanjem in posterjem
v sekciji SocialCapacityBuilding:AnEmergingFieldofResearchandPracticeforEurope, ki jo je pripravil konzorcij projekta CapHaz-Net (glej poročilo o projektu v tej številki). Naslov predavanja je bil
UnderstandingEuropeanEducationLandscapeonNaturalDisasters –A TextbookResearch(Razumevanje evropskega izobraževalnega prostora o naravnih nesrečah – raziskava učbenikov), naslov posterja
pa PublicParticipationinReconstructionaftertheEarthquakesinFriuli(Italy)andtheUpperSočaValleyin 1976,1998,and 2004 (Udeležba javnosti pri popotresni obnovi po potresih v Furlaniji in Zgornjem
Posočju leta 1976, 1998 in 2004). Ostale prispevke so predstavili: M. Buchecker in E. Maidl (Effectsof
RiskCommunicationonNaturalHazardsonRealEstateOwners'RiskPerceptionandRiskBehaviour –
Vpliv komuniciranja na področju naravnih nesreč na dojemanje ogroženosti in vedenje lastnikov nepremičnin), I. Stanciugelu, V. Frunzaru, I. Armas, A. Duntzer in S. Stan (SocialAmplificationofRiskandCrisis
Communicationplaning – Okrepitev kriznega načrtovanja ob naravnih nesrečah), C. Bianchizza, D. del
Bianco, L. Pellizzoni in A. Scolobig (InterventionistandParticipatoryApproachestoFloodRiskMitigationDecisions:TwoCaseStudiesintheItalianAlps– Intervecionistični in participativni pristopi pri
odločanju o ublažitvi poplavne ogroženosti na primerih iz italijanskih Alp), S. Schneiderbauer L. Pedoth,
in M. Zebisch (IntegratingSocialCapacityintoRiskReductionStrategies – Vključevanje zmožnosti druž-
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be v strategije zmanjševanja ogroženosti zaradi naravnih nesreč), ter M. Evers (CollaborativeModelling for Interactive Participation in Urban Flood Risk Management – Modeliranje interaktivne
participacije v upravljanju mestne poplavne ogroženosti). Povzetki vseh predavanj in posterjev so objavljeni v spletni reviji Geophysical Research Abstracts (14, 2012; http://www.geophysical-researchabstracts.net/), predstavitve v tej sekciji pa bodo objavljene skupaj s sorodnimi prispevki v posebni številki revije NaturalHazardsandEarthSystemSciences (http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/), ki
bo izšla leta 2013.
Udeležbo na Generalni skupščini Evropske zveze znanosti o Zemlji vsekakor priporočamo vsem,
ki se ukvarjajo z geografijo, geologijo, vodarstvom, gozdarstvom in sorodnimi vedami. Zaradi nepregledne množice predavanj si je dobro prej narediti načrt predavanj, ki jih nameravate poslušati.
Posterska sekcija je potekala v sosednji zgradbi in je bila slabše organizirana, kar je posledica številnih sočasnih predavanj v različnih sekcijah, ki so trajala čez cel dan. Poleg tega, da je spletna stran kongresa
omogočala sestavo osebnega programa predavanj, je udeležence od ene sekcije do druge vodil tudi tako
imenovani pametni telefon, za katere so pripravili posebno aplikacijo.
Udeležba na tako velikem kongresu običajno ne prinese veliko novih specifičnih znanj z določenega
področja, je pa koristna, ker lahko na enem mestu pridobimo pregled nad stanjem raziskovanja in najnovejšimi dosežki v znanostih o Zemlji. Posebej izpostavljamo predavanja, ki so povezana s priznanji,
ki jih podeljujejo na srečanju: Bunsenova medalja in medalja Vernadskega za področje geokemije, Daltonova in Darcyeva medalja za področje hidrologije, Wegenerjeva medalja za področje tektonike in
Milankovićeva medalja za področje klimatologije.
Blaž Komac, Matija Zorn

Mednarodni posvet o naravnih nesrečah
Novi Sad, Srbija, 5. 5. 2012
V začetku maja je Oddelek za geografijo, turizem in hotelsko upravljanje Prirodoslovno-matematične
fakultete Univerze v Novem Sadu v okviru praznovanja petdesetletnice oddelka organiziral mednarodni posvet o naravnih nesrečah z naslovom Naturalhazards:lessonsfromthepast,preventionandprediction
(Naravne nesreče: pretekle izkušnje, preventiva in napovedi).
Predstavljenih je bilo prek dvajset (povečini geografskih) referatov, pretežno iz Srbije, pa tudi iz Bosne
in Hercegovine, Nizozemske in Slovenije.
Dopoldanski del posveta je bil namenjen plenarnim predavanjem. Tijana Prodanović (Oddelek za
fiziko Prirodoslovno-matematične fakultete Univerze v Novem Sadu) je predstavila nevarnosti, ki Zemlji pretijo iz vesolja, Milan Radovanović (Geografski inštitut Jovana Cvijića Srbske akademije znanosti
in umetnosti), znanstveno sporno povezavo med solarnim vetrom in pojavom tornada v Srbiji, Jef Vandenberghe (Svobodna univerza v Amsterdamu) o poplavah in dinamičnem ravnovesju izbranih rek
na Nizozemskem, Miško Milanović (Geografska fakulteta Univerze v Beogradu) o pomenu daljinskega
zaznavanja pri preučevanju naravnih nesreč, Irina Reljin (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Beogradu) o uporabnosti fraktalne analize pri preučevanju naravnih nesreč, Dušan Sakulski (Tehniška
fakulteta Univerze v Novem sadu) je predstavil izkušnje Južne Afrike pri uvajanju novih tehnologij za
zmanjševanje naravnih nevarnosti, podpisana (oba Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU) sva
predstavila možnost uporabe registra nepremičnin za preučevanje potencialnih škod ob naravnih nesrečah v Sloveniji (članka na to temo sta v tem letu izšla v Geografskem vestniku 84-1 in Geodetskem vestniku
56-3), glavni organizator posveta Slobodan B. Marković (Prirodoslovno-matematična fakulteta Univerze v Novem Sadu) pa je predstavil posledice fukušimske jedrske nesreče in njene možne vplive na
evropsko energijsko politiko.
Popoldan so predavanja potekala vzporedno v treh sekcijah, med katerimi je bila ena v grobem posvečena izobraževanju o naravnih nesrečah, druga hidro-geomorfnim naravnim nesrečam in tretja
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Slika:Vojvodinajenarodnostnozelomešana.
Večjezičninapisnanovosadskimestnihiši
(odzgoraj:srbščina,madžarščina,slovaščina,
rusinščina).
klimatogeografskim temam, povezanim z naravnimi nesrečami. V tem delu sta bila tudi dva slovenska
prispevka. Mateja Ferk je predstavila paleopoplave na slovenskih kraških poljih, Primož Pipan (oba
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU) pa popotresno obnovo v Slovenji in Italiji po potresih
v Furlaniji leta 1976 in Zgornjem Posočju leta 1998 in 2004. Med preostalimi predstavitvami bi izpostavili modeliranje (Slobodan B. Marković in ostali, Prirodoslovno-matematična fakulteta Univerze v Novem
Sadu) izrednih vremenskih dogodkov, kot posledici izsušitve Aralskega jezera in simulirani izsušitvi
Kaspijskega jezera s pomočjo modela ECHAM5, ki so ga izdelali na nemškem Max-Planck inštitutu za
meteorologijo (glej spletno povezavo: http://www.mpimet.mpg.de/en/wissenschaft/modelle/echam/echam5.html).
Izbrani prispevki bodo objavljeni v posebni številki revije Acta geographica Slovenica in v reviji Pannonica, predvidoma v letu 2013.
Matija Zorn, Blaž Komac

Posvet o eroziji prsti v kmetijstvu
Ajdovščina, 22. 5. 2012
Erozija prsti sodi med globalne probleme, ki pa ji v Sloveniji ne posvečamo pretirane pozornosti,
saj večinoma ne poznamo njene intenzivnosti in učinkov. Kmetje so zaradi velike razdrobljenosti zemljišč
primorani sami odpravljati njene poledice, zato razprava o njej (večinoma) ne doseže odgovornih. Redke
so bile tudi njene meritve, na primer med letoma 2005 in 2008 so jo merili v slovenski Istri (glej publikacijo Geografija Slovenije 18). Samo površinsko spiranje v obdelanem oljčniku je bilo okrog 100 t/ha na
leto, celotna letna erozija prsti (površinsko spiranje in žlebična erozija skupaj) pa približno petkrat toliko.
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Slika 1:Ajdovskopoljepovetrnierozijifebruarja 2012.

Slika 2:Posledicevetrneerozijev Vipavskidolinifebruarja 2012 –prekdesetcentimetrovodloženeprsti
v vinogradunaAjdovskempolju.
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Povod za posvet je bila letošnja vetrna erozija prsti v Vipavski dolini. Zanjo nimamo zanesljivih
podatkov, saj meritev ni bilo, vidne pa so bile njene posledice. Posvet smo soorganizirali Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Geografski Inštitut Antona Melika ZRC SAZU, potekal pa je v prostorih
Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo v Ajdovščini.
Uvodno, splošno predstavitev o eroziji prsti v Sloveniji je imel Blaž Komac (Geografski inštitut Antona
Melika ZRC SAZU). Sledila je predstavitev podpisanega (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU)
o eroziji prsti v slovenskih flišnih pokrajinah. Posebej je bila izpostavljena februarska vetrna erozija,
ki je v Vipavski dolini zaradi močne burje prizadela približno 1200 ha zemljišč. Odneseno je bilo okrog
530 ton prsti na hektar oziroma skupaj približno 600.000 t. V grobem so bili izračunani tudi njeni stroški (škoda), ki znašajo od 300 do 3000 /ha. Tretja je bila predstavitev Primoža Pipana (Geografski inštitut
Antona Melika ZRC SAZU) o tem, zakaj kmetje ne zatravljajo trajnih nasadov, da bi s tem zmanjšali
erozijo prsti.
Četrti je bil prispevek Rajka Črva (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) in Mitje Turka (Zavod za gozdove Slovenije) o pomenu vetrozaščitnih pasov za blažitev negativnih učinkov burje v Vipavski
dolini po obsežnih melioracijah (okrog 4500 ha) v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Slednji je podrobneje predstavil še same sestoje vetrozaščitnih pasov. Anka Požanel (Kmetijsko gozdarski zavod Nova
Gorica) je predstavila vpliv kolobarjenja na vetrno erozijo, ter izpostavila, da obstoječi kolobar po spravilu glavnega pridelka prepogosto pušča zemljišča nezaščitena prek zime. Sledil je prispevek Klavdija
Bajca in Davida Fučke (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave) o biotski raznovrstnosti vetrozaščitnih pasov v Vipavski dolini. Osmi je bil prispevek Ivice Kisića (Agronomska fakulteta Univerze
v Zagrebu) in ostalih o vetrni eroziji prsti na Čepićkem polju (hrvaška Istra). Predstavili so učinke vetrne erozije, do katere je prav tako kot v Vipavski dolini prišlo februarja zaradi močne burje. Predstavili
so podobne pokrajinske učinke erozije in sedimentacije, kot smo jim bili priča v Vipavski dolini, podobna pa je bila tudi ocena odnesene prsti (okrog 450 ton na hektar).
S posvetom smo na problematiko erozije prsti hoteli opozoriti tudi pristojne v državnih organih,
a žal večjega posluha nismo bili deležni. Je pa Boštjan Kos (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) predstavil možnosti za zmanjševanje erozijske nevarnosti s pomočjo kmetijsko okoljskih plačil.
Predstavitve s posveta so dostopne na spletnih straneh Geografskega inštituta Antona Melika ZRC
SAZU: http://giam2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/posvet-erozija-v-kmetijstvu#v, večina le-teh pa bo izšla tudi
kot poglavje v tretji monografiji inštitutske knjižne zbirke ‘Naravne nesreče’, predvidoma leta 2013.
Matija Zorn

Mednarodni posvet o okoljski zgodovini območja Regijskega parka Mura–Drava
Koprivnica, Hrvaška, 1.–2. 6. 2012
Sistematično preučevanje tako imenovane okoljske zgodovine (ang. environmentalhistory, nem.
Umweltgeschichte) oziroma pokrajinske zgodovine pri nas nima posebne tradicije, izjema so posamezna
področja znotraj posameznih ved, na primer v arheologiji se za razumevanje preteklih okolij uporablja
palinološke raziskave, v geografiji pa se za spremembe rabe tal uporablja zgodovinske vire. Zanimivo
pa znotraj zgodovine (vsaj do nedavna) ni bilo večjega posluha za tovrstno tematiko (trenutno poteka
prvi tovrstni temeljni raziskovalni projekt z naslovom »Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih«, ki ga vodi dr. Peter Štih iz ljubljanske Filozofske
fakultete; osnovne podatke o projektu najdete na spletnem naslovu: http://zimk.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/%C4%8Dlovek-narava-in-okolje-med-severnim-jadranom-in-vzhodnimi-alpami-v#v),
pa čeprav je drugod, na primer v ZDA, tovrstna tematika prvenstveno v rokah zgodovinarjev. Tako v Evropi kot v ZDA so organizirana društva, ki združujejo različna področja, ki se ukvarjajo z okoljsko zgodovino
(v Evropi EuropeanSocietyforEnvironmentalHistory (http://eseh.org/), v ZDA AmericanSocietyfor
EnvironmentalHistory (http://aseh.net/)). Društva letno (v ZDA) ali v nekajletnih razmikih (v Evropi)
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organizirajo mednarodne konference (glej Geografski vestnik 83-1), izdajajo pa tudi revije. Ameriško
združenje na primer izdaja osrednjo revijo s tega področja EnvironmentalHistory (faktor vpliva 2011 0,444;
http://www.environmentalhistory.net/), evropsko združenje pa je povezano z revijo Environmentand
History (http://www.erica.demon.co.uk/EH.html). Posamezna nacionalna društva, na primer hrvaško
(Društvozahrvatskuekonomskupovijestiekohistoriju), tudi imajo svoje revije: Ekonomskaiekohistorija:časopiszagospodarskupovijestipovijestokoliša (http://hrcak.srce.hr/ekonomska-i-ekohistorija).
Pri nas smo prvi korak v tej smeri storili s publikacijo »Dolgoročne spremembe okolja 1« (celotno besedilo je dostopno na spletnem naslovu: http://iza.zrc-sazu.si/pdf/Opera/Opera_25_2012_DSO1.pdf), ki
je izšla kot 25. monografija v knjižni zbirki OperaInstitutiArcaheologiciSloveniae, ki jo izdaja Inštitut
za arheologijo ZRC SAZU.
Če se pri nas okoljska zgodovina šele prebuja, pa je ta na Hrvaškem predmet sistematičnega preučevanja vsaj od devetdesetih let prejšnjega stoletja, v zadnjem desetletju pa tudi predmet poučevanja
na Oddelku za geografijo Naravoslovno-matematične fakulteta Univerze v Zagrebu in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (več o razvoju okoljske zgodovine na Hrvaškem je mogoče
prebrati v članku »ŠtojepovijestokolišauHrvatskoj?«, ki je dostopen na spletnem naslovu: http://issuu.com/cdh-zagreb/docs/pogovor_knjizi_sto_je_povijest_okolisa).
Prav zgoraj omenjeno hrvaško okoljsko-zgodovinsko društvo je skupaj z Zgodovinskim društvom
v Koprivnici ter še nekaterimi lokalnimi javnimi ustanovami organiziralo mednarodni posvet z naslovom
»PovijestokolišapodručjaRegionalnogparkaMura–Drava« (Okoljska zgodovina območja Regijskega
parka Mura–Drava). Dvodnevni posvet je potekal v Koprivnici prve dni junija 2012. Prvi dan je bilo
triindvajset predstavitev avtorjev iz Češke, Madžarske, ZDA, Slovenije in Hrvaške, drugi dan pa je bila

Slika 1:Oglaševalnatablaz območjemRegijskegaparkaMura–Dravav Medžimurju.
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Slika 2:TudiHrvatiimajosvoj»mlinnaMuri«prinajboljsevernemhrvaškemnaseljuŽabnikjužno
odHotize.
organizirana ekskurzija v medžimurski del Regijskega parka Mura–Drava. Posvet je vodil dr. Hrvoje
Petrić, ki na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu predava okoljsko zgodovino. To je bil že tretji mednarodni okoljsko-zgodovinski posvet na Hrvaškem. Prvi je bil organiziran
leta 2000 v Zadru, drugi pa leta 2003 prav tako v Koprivnici. Lahko bi rekli, da je bil tokratni posvet
do neke mere nadaljevanje prejšnjega, katerega tematika je bila tudi vezana na reko Dravo (glej publikacijo »Ekohistorija rijeke Drave: Zbornik sa međunarodnog znanstvenog skupa« (2011)).
Regijski park Mura–Drava se razprostira vzdolž celotnega toka obeh rek na Hrvaškem (83 km ob
Muri in 323 km ob Dravi), od slovenske do srbske meje; njegova severna meja v večjem delu parka meji
na Madžarsko. Površina parka je 877 km2, v njem pa živi okrog 7000 prebivalcev. Ustanovljen je bil
leta 2011 in je prvi regijski park na Hrvaškem. Več o parku je moč prebrati v članku »Regionalnipark
MuraDrava« v reviji Meridijani (št. 155 (2011), str. 22–35) ali na spletni strani parka (http://www.zastita-prirode-kckzz.hr/zasticena-podrucja/regionalni-park-mura-drava).
Predavanja so bila razdeljena na šest tematski sklopov: 1) geografija, varstvo narave in okoljska etika, 2) primeri zaščitenih območij od drugod, 3) ustje Mure, 4) ob Muri, med Muro in Dravo, 5) zgodovina
Drave, ter 6) čezmejno sodelovaje in regionalna pripadnost. Dodana vrednost posveta je bila, da so se
na njem zbrali strokovnjaki različnih področij od naravoslovcev do družboslovcev in humanistov. Slovenci
smo na posvetovanju predstavili reko Muro v novem veku (dr. Andrej Hozjan, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru), naravno in kulturno dediščino ob spodnjem toku reke Drave v Sloveniji (mag. Nataša
Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj) ter spreminjaje kulturne pokrajine na Ljubljanskem barju (podpisani
in mag. Mateja Šmid Hribar, oba Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU).
Nekaj predstavitev je že izšlo v obliki člankov z zadnji številki revije Ekonomska i ekohistorija
(št. 8 (2012)) v okviru tematskega sklopa »zgodovina zaščite vodotokov«. Goran Šafarek predstavlja recent-
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no geomorfno dinamiko nižinskih vodotokov na primeru sotočja Mure in Drave, dr. Frank Zelko (Univerza v Vermontu, ZDA) okoljsko problematiko v spodnjem toku Elbe (Nemčija) v zadnjega pol stoletja,
podpisani in mag. Mateja Šmid Hribar antropogeno pokrajino Ljubljanskega barja kot zaščiteno območje, ter dr. Paul Hirt (Arizonska državna univerza, ZDA) zgodovino zaščite rek v Severni Ameriki.
Povzetki s posveta so dostopni na spletnem naslovu: http://www.kckzz.hr/user_content/documents/
Medunarodni_znanstveni_skup_Mura_Drava.pdf, poročilo o posvetovanju v hrvaščini pa v reviji Ekonomska i ekohistorija (št. 8 (2012), str. 190–192) oziroma na spletnem naslovu: http://hrcak.srce.hr/
file/137507.
Matija Zorn
32. konferenca Mednarodne geografske zveze
Köln, Nemčija, 26.–30. 8. 2012

MATIJAZORN

V Kölnu je konec avgusta 2012 potekala že 32. konferenca Mednarodne geografske zveze (InternationalGeographicalUnion – IGU; http://www.igu-online.org/site/). Kongresi IGU so najpomembnejši
dogodki naše mednarodne stanovske organizacije in se organizirajo vsake štiri leta. V medkongresnem
obdobju so organizirane tako imenovane regionalne konference; do nedavna so bile tudi te organizirane vsaka štiri leta z dveletnim zamikom za osrednjim kongresom. Lani je bila prvič organizirana regionalna
konferenca (Santiago, Čile; glej poročilo v Geografskem vestniku 83-2) tudi v letu pred kongresom. V prihodnje so načrtovane regionalne konference v vseh letih med dvema osrednjima kongresoma. Tako

Slika 1:OsrednjaznamenitostKölnajenjegovagotskakatedrala.
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Slika 2:Publikacijošvicarskihgeografovizdano
obkongresu(posebnaštevilkarevijeGeographica
Helvetica67, 1-2),sorazdelilimedvseudeležence.
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Slika 3:Publikacijaizraelskihgeografov(posebna
številkarevijeHorizonsinGeography,kisicer
izhajav hebrejščini),izdanaobkongresu.

bo v začetku avgusta 2013 regionalni kongres v Kjotu na Japonskem (http://www.igu-kyoto2013.org/),
v drugi polovici avgusta 2014 v Krakovu na Poljskem (http://www.igu2014.org/), ter prav tako v drugi polovici avgusta 2015 v Moskvi v Rusiji (http://www.igu2015.ru/). Naslednji osrednji kongres pa bo
leta 2016 v Pekingu.
Tokratni kongres je gostila Univerza v Kölnu, organizirala pa Nemška geografska zveza (Deutsche
GesellschaftfürGeographie). Na konferenci je sodelovalo skoraj 2900 udeležencev iz okrog devetdesetih
držav. Slovenskih predstavnikov nas, glede na relativno bližino dogodka, ni bilo veliko (štirje iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, dva iz Univerze na Primorskem in eden iz Univerze
v Ljubljani).
Na konferenci je bilo osem plenarnih predavanj, ki jim je sledila množica predavanj v do tridesetih hkratnih sekcijah. Sekcije so bile po večini organizirane s strani različnih komisij IGU, a ne nujno,
saj je bilo razpisanih prek štiristo vsebinskih sklopov. Komisije IGU so imele v času konference tudi
svoje interne sestanke.
Zaradi velikega števila sekcij in množice raznovrstnih predavanj je nemogoče podati vseobsegajočo oceno, zato zainteresiranim svetujemo, da si ogledajo kongresni zbornik, ki pa je žal izšel le v digitalni
obliki na USB ključu ter v katerim so objavljeni izvlečki predavanj in posterjev. Kljub temu pa omenimo pet slovenskih prispevkov. Stanko Pelc (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem)
je imel predavanje z naslovom DoesEnglishmarginalizeotherscientificlanguages –thecaseofSlovenian
Geography?, Janez Nared je imel predavanje z naslovom SustainabletransportplanninginMetropolitan
Regions:theexperiencesofCatch_MR, Matej Gabrovec in David Bole sta predstavila referat z naslovom
ThegrowthoftrafficareasinSloveniainthelast200 years, David Bole (vsi Geografski inštitut Antona
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Slika 5:Vsiudeležencikongresasoprejeli»mali
belgijskigeografskiatlas«z naslovomZgoščena
geografija Belgije(A ConciseGeographyofBelgium).

Melika ZRC SAZU) pa še referat z naslovom Effectsofgrowingtransportlanduseondailymobilityand
implicationsforregionaldevelopment:caseofSlovenia, podpisani pa sem predstavil poster z naslovom Landslidehazardattheflysch-carbonatecontactinSWSlovenia. Na Slovenijo pa se je nanašal še
referat Mateja Kralja (Univerza v Erfurtu) z naslovom ThedevelopmentofSloveniaanditshistoric
borders.
V času predavanj je bilo organiziranih več ekskurzij po Kölnu in okolici, zanimivo pa je, da je odpadla večina predkonferenčnih ekskurzij (podobno je bilo tudi leto prej na regionalni konferenci v Santiagu
v Čilu), kot da spoznavanje novih pokrajin geografov ne bi več zanimalo; morda pa je to le odraz ekonomske krize, saj večdnevne ekskurzije niso bile poceni.
Slovenski udeleženci smo med tuje kolege razdelili tudi več deset izvodov posebne številke Geografskega vestnika (84-1; slika 7) z naslovom GeographicalTidbitsfromSlovenia (Geografskem drobtinice
iz Slovenije), ki jo je za to priložnost izdala Zveza geografov Slovenije, uredili pa smo jo poleg podpisanega še Rok Ciglič in Drago Perko (vsi Geografski inštituti Antona Melika ZRC SAZU). S prispevki
so sodelovali geografi iz vseh osrednjih slovenskih geografskih visokošolskih in raziskovalnih ustanov.
Nismo pa bili Slovenci edini, ki smo na ta način želeli predstaviti nacionalno geografijo oziroma njene zadnje dosežke (slike 2–6).
Na tovrstnih konferencah poteka tudi »generalna skupščina« IGU. Tokratne so se udeležili predstavniki iz 48 držav. Na skupščini so med drugim izvolili novega predsednika IGU; to je postal Vladimir
Kolossov iz Rusije in štiri podpredsednike (iz Indije, Nemčije, Nizozemske in Finske). Kandidata za
podpredsednika smo imeli tudi Slovenci, a Anton Gosar (Fakulteta za turistične študije Univerze na
Primorskem) žal ni prejel zadostne podpore. Skupščina je tudi ponovno potrdila večino od okrog štiri-
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Slika 6:NemškarevijaGeographischeRundschau
jezapromocijonakongresuizdalaposebnoštevilko
z naslovomGeografijaNemčije(A Geographyof
Germany).

Slika 7:NaslovnicaGeografskegavestnika(84-1),
kismogaslovenskipredstavnikinakongresu
delilimedudeležence.

deset komisij, ki delujejo pod njenim okriljem, vključila pa je tudi nekaj novih. Za slovensko geografijo je pomembno, da dvema komisijama predsedujeta naša predstavnika. Predsednik ‘Komisija za
politično geografijo’ (CommissiononPoliticalGeography) še naprej ostaja Antona Gosar, na novo pa
je predsednik ‘Komisije za marginalizacijo, globalizacijo ter regionalne in lokalne odzive’ (Commission
onMarginalization,Globalization,andRegionalandLocalResponses) postal Stanko Pelc (Fakulteta za
humanistične študije Univerze na Primorskem), sicer predsednik Zveze geografov Slovenije. Na skupščini so tudi sklenili, da bo IGU poleg rednega osrednjega kongresa leta 2020, za katerega kandidira
Carigrad (Turčija), organiziral tudi izredni kongres leta 2022, s katerim nameravajo obeležiti 150-letnico
prvega mednarodnega geografskega kongresa v Antwerpnu (Belgija) ter stoletnico formalne ustanovitve mednarodne geografske stanovske organizacije. Več o sklepih skupščine je mogoče prebrati v IGU
E-Newsletter (št. 4, 2012; http://www.igu-online.org/site/?page_id=539).
Omenimo še, da je pred začetkom kongresa prav tako Kölnu potekala 9. geografska olimpijada
(http://www.geoolympiad.org/). Slovensko ekipo so sestavljali dijaki Armando Tratenšek (Šolski center
Rogaška Slatina), Dorotea Gašpar (Gimnazija Murska Sobota), Gašper Hor vat (Gimnazija Bežigrad)
in Miha Nahtigal (Gimnazija Postojna), spremljala pa sta jih Danijel Lilek (Zavod Republike Slovenije za šolstvo) in Alenka Virant (Šolski center Rogaška Slatina). Med prek 130 udeleženci iz okrog
trideset držav sta Armando Tratenšek in Gašper Hor vat osvojila bronasti medalji. Naslednja olimpijada bo prihodnje leto v Kjotu na Japonskem (http://japan-igeo.com/english/) pred regionalnim
kongresom.
Matija Zorn
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11. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
Ljubljana, 25. 9. 2012
V letošnjem letu je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v sodelovanju z Oddelkom za
geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitutom za antropološke in prostorske študije
ZRC SAZU, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije priredil simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012. Letošnji bienalni simpozij je bil že 11. po vrsti. Dogodek je potekal
25. 9. 2012 v prostorih konferenčne dvorane TR/3 v Ljubljani.
Namen simpozija je zbrati raziskovalce, učitelje, študente ter strokovnjake z različnih področij, ki pri
svojem delu uporabljajo geografske informacijske sisteme. Tako kot v preteklih letih se je tudi letos zbrala
pisana množica udeležencev. Zbralo se jih je približno šestdeset, prišli pa so iz različnih strok, zato smo
se lahko seznanili, kako so bili geografski informacijski sistemi uporabljeni denimo v geografiji, geologiji,
pri varovanju okolja in kulturne dediščine, preučevanju naselij, dostopnosti in selitev, pri daljinskemu zaznavanju, preučevanju naravnih nesreč, zajemanju in prikazu podatkov, zavarovalništvu, navigaciji in drugod.
Simpozij se je začel s pozdravnimi nagovori pomočnice direktorja ZRC SAZU mag. Jerneje Fridl,
predstojnika Oddelka za geografijo dr. Jerneja Zupančiča, predsednika Zveze geografov Slovenije dr. Stanka
Pelca in dr. Dušana Petroviča v imenu Zveze geodetov Slovenije, nadaljeval pa s predstavitvijo referatov,
ki so bili razdeljeni v dva sklopa s po petimi prispevki. Med obema sklopoma je na razstavnem prostoru svoje storitve predstavilo podjetje Realis informacijske tehnologije d. o. o.
V prvem sklopu referatov, ki mu je predsedoval dr. Marko Krevs, je dr. Dimitrij Mlekuž predstavil
Modeliranje gibanja dostopnosti, Sandi Berk, Primož Kete, dr. Tomaž Žagar, mag. Borut Pegan Žvokelj in Janez Košir so predstavili Oceno proizvodne sposobnosti zemljišč iz razpoložljivih prostorskih
podatkov, Katja Milavec in dr. Timotej Verbovšek sta predstavila Večkriterijsko vrednotenje vodonosnika Spodnje Savinjske doline za pridobivanje obnovljive toplotne energije, Rok Ciglič in dr. Drago
Perko sta predstavila Preverjanje pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom,
dr. Tatjana Veljanovski in dr. Žiga Kokalj pa Objektivno usmerjeno kartiranje poplav in njihovo vlogo
v poselitvi osrednjega dela Ljubljanskega barja.
V drugem sklopu referatov, ki mu je predsedoval dr. Tomaž Podobnikar, so mag. Aleš Urbič, dr. Krištof
Oštir, dr. Žiga Kokalj, Grega Milčinski, Marjan Jarnjak in dr. Tomaž Rodič predstavili Uporabo daljinskega zaznavanja površja Zemlje in GIS v zavarovalništvu, dr. Branko Mušič, dr. Tomaž Podobnikar
in mag. Nikolaj Šarlah Neinvazivni način evidentiranja podzemne gospodarske infrastrukture z georadarsko metodo, dr. Dejan Grigillo in Urška Kanjir sta predstavila Uporabo fotogrametričnega in lidarskega
digitalnega modela reliefa za samodejni zajem stavb, Jože Bučar in dr. Dušan Petrovič Izdelavo trirazsežnostne topografske karte, dr. Andrej Ceglar, Barbara Medved - Cvikl, dr. Lučka Kajfež - Bogataj, Luka
Honzak, dr. Milan Kobal in dr. Klemen Eler pa so predstavili Razvoj sistema za spremljanje suš: od statičnih do porazdeljenih spletnih zemljevidov.
Vsi predstavljeni referati so bili skupaj s še 17 drugimi prispevki objavljeni v monografiji z naslovom Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012 (ISBN: 978-961-254-382-2; glej predstavitev
v tej številki). Knjiga je prosto dostopna na spletnih straneh Založbe ZRC (http://zalozba.zrc-sazu.si)
in na spletnih straneh Google knjige (http://books.google.com).
Rok Ciglič, Drago Perko, Matija Zorn

Mednarodni posvet o puhlici
Novi Sad, Srbija, 27.–30. 9. 2012
Puhlica, »rumenaalirjavaporoznaklastičnasedimentnakamninaizkremenainkalcita,nastalaz usedanjeminvezavovetrnegananosa,zlastiledenodobnega« (Geografski terminološki slovar (2005), str. 325)
oziroma »svetlorumen,porozen,lahkodrobljiveolskisedimentz zrncipretežnokremenainkalcitavelikosti
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Slika 1:PuhličnabrežinanadDonavoprivasiBatajnica.

Slika 2:Okostjemamuta,najdenov odprtemkopulignitapriKostolcu.
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Slika 3:Puhlicopromovirajotudiv (geo)turističnenamene(glejčlanekv ActigeographiciSlovenici51-2,
DOI:10.3986/AGS51305).
od0,05 do0,01 mm,kijenastalobviškuglaciala« (Geološki terminološki slovar (2006), str. 232), nam
v Sloveniji ni ravno domača, čeprav imamo zanjo zelo posrečen izraz. Nasprotno pa je zelo domača
v Vojvodini, a zanjo uporabljajo le podomačeno tujko »les« (ang. loess; nem. Loss, tudi Löß;rus. лесс).
V Novem Sadu je Oddelek za geografijo, turizem in hotelsko upravljanje Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Novem Sadu konec septembra v sodelovanju s Puhlično delavno skupno
Mednarodne zveze za preučevanje kvartarja (ang. LoessfocusgroupoftheInternationalunionforquaternary research; http://www.inqua-loess.org/index.php), organiziral mednarodni posvet o puhlici
z naslovom Internationalconferenceonloessresearch –tributetoEdwardDerbyshire:ED@80's –Loess
inChinaandEurope (Mednarodna konferenca o raziskavah puhlice posvečena osemdesetletnici Edwarda Derbyshira: puhlica na Kitajskem in v Evropi). Profesor Edward Derbyshire je že več desetletij avtoriteta
na področju puhličnih raziskav, poleg tega pa je bil pred skoraj štirimi desetletji začetnik raziskovalnega sodelovanja med Kitajsko in Evropo prav na področju preučevanja puhlice. Slednje odraža tudi
naslov posveta.
Posvet je trajal štiri dni, od tega sta bila dva dneva namenjena predavanjem in dva terenskim ogledom. Predavanja so bila razdeljena na več sekcij. Posvet se je pričel s plenarnimi predavanji slavljenčevih
raziskovalnih kolegov, deloma posvečenih predstavitvi raziskovalne poti Edwarda Debyshira, deloma
pa globalni primerjavi paleopodnebnih zapisov v puhlici med Kitajsko in Evropo, pa tudi širše. Sledile
so sekcije: magnetizem v puhlici, morfogeneza v puhlici, puhlica na Evrazijskem območju, paleopodnebna kronologija v puhlici, puhlica in paleolitske kulture, rekonstrukcija puhličnih okolij, geokemija
puhlice, prah in človek, ter puhlica kot geološka/geomorfološka dediščina (njeno ohranjanje in geoturizem). Skupaj se je zvrstilo skoraj petdeset predavanj, razstavljenih pa je bilo tudi blizu trideset posterjev.
Slovenci še kar nismo povsem prepričani ali je puhlica tudi pri nas, čeprav vsaj v vrtačah poznamo vetrne sedimente. Podpisana sva imela predstavitev z naslovom »Slovenski ‘dustbowl’: vetrna erozija
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v Vipavski dolini februarja 2012« (v sekciji prah in človek). V Vipavski dolini je bilo v začetku februarja zaradi močne burje, dolge suše in nezaščitenih tal odnesenih 600.000 t prsti s približno 1200 hektarjev
zemljišč (okrog 530 ton prsti na hektar).
Drugi in četrti dan posveta sta bila namenjena ekskurzijama. Prva je vodila k prek 40 metrov visokim
puhličnim prerezom pri Batajnici severozahodno od Beograda, ki sodijo med najpopolnejše paleopodnebne zapise za srednji in pozni pleistocen (več si lahko preberete v članku v Quaternary International
198 (2009), str. 255–266, DOI: 10.1016/j.quaint.2008.12.004). Sledil je obisk območja odprtega kopa
lignita pri Kostolcu (okrog 90 km vzhodno od Beograda), kjer so v letih 2009 in 2012 odkrili okostja
mamutov (glej članek v Quaternary International 276–277 (2012), str. 129–144, DOI: 10.1016/j.quaint.2012.03.021). Poleg okostij mamutov smo si ogledali tudi bližnji arheološki muzej rimskega mesta
Viminacium z ogleda vrednimi freskami v grobnicah.
Druga ekskurzija je vodila na puhlično planoto Titelski Breg ob sotočju Donave in Tise, ki se dviga
nekaj deset metrov nad ostalo Vojvodino. Ob sotočju je sledil še ogled puhličnega prereza pri vasi Slankamen, ki »skriva« podatke o paleopodnebju za zadnjih približno milijon let (več si lahko preberete
v članku v Quaternary Science Reviews 30 (2011), str. 1142–1154, DOI: 10.1016/j.quascirev.2011.02.004).
Izbrani prispevki s posveta bodo objavljeni v posebnih številkah revij Catena in QuaternaryInternational.
Matija Zorn, Blaž Komac

3. kongres geografov Bosne in Hercegovine
Tuzla, Bosna in Hercegovina, 7.–10. 10. 2012

MATJAŽGERŠIČ

Tretji kongres geografov Bosne in Hercegovine je potekal od 7. do 10. oktobra 2012 v Tuzli, organiziralo pa ga je Geografsko društvo v Federaciji Bosne in Hercegovine. Prijavljeno je bilo prek 70 prispevkov,

Slika:Kompleksslanihjezer,imenovanPanonnica,souredilinamestunekdanjegamočvirja,kijenastalo
zaradiugrezanjatalkotposledicačrpanjaslanevode.
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predstavljenih pa je bilo nakaj manj. Udeležba na kongresu je bila pestra, tako po strokovni kot tudi
nacionalni sestavi. Spekter različnih strok (geografija, prostorsko planiranje, arhitektura, biologija, gradbeništvo) potrjuje kompleksnost predmeta geografskega proučevanja, pestra nacionalna pripadnost
udeležencev (Srbi, Bošnjaki, Hrvati, Slovenci, Črnogorci, Madžari) pa pri katerem od starejših geografov lahko v spomin prikliče geografske kongrese v nekdanji skupni državi. Slovenska »delegacija« je
štela šest članov. Z Univerze v Mariboru se je kongresa udeležila prorektorica dr. Lučka Lorber, z ljubljanske Filozofske fakultete dr. Dejan Cigale, s koprske Fakultete za humanistične študije dr. Stanko Pelc,
dr. Valentina Brečko Grubar in dr. Gregor Kovačič, z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
pa Matjaž Geršič. V nedeljo popoldan je bil v okviru neuradnega dela kongresa organiziran ogled Tuzle. Tuzla je mesto, ki je svoj razvoj doživljalo na temelju naravnih virov, predvsem fosilnih zalog slane
vode in premoga.
Drugi dan kongresa je bil po svečani otvoritvi namenjen plenarnim predavanjem ter sekcijama geografsko izobraževanje za trajnosti razvoj ter geografija turizma, prostega časa ter globalnih sprememb.
Dopoldan tretjega dne sta potekali sekciji geoekološke spremembe in razvoj življenjskega okolja ter regionalno in prostorsko planiranje, v popoldanskem času pa okrogle mize razdeljene po sekcijah. V sklepnem
plenarnem delu so bile podane smernice za nadaljnje delo v okviru Geografskega društva v Federaciji
Bosne in Hercegovine. Zadnji dan kongresa je bila organizirana ekskurzija po tuzlanskem kantonu. Ogledu tuzlanske pivovarne in tovarne soli, je sledil obisk revitaliziranega območja nekdanjega dnevnega
kopa premogovnika v občini Živinica, kjer je danes jezero namenjeno rekreacijskim dejavnostim, v nastajanju pa je tudi arheološko-etnološki park. Za konec smo si ogledali še akumulacijsko jezero Modrac
v občini Lukavac.
Matjaž Geršič

Posvet o degradaciji zemljišč
Cagliari, Italija, 13.–19. 10. 2012
Komisija za degradacijo zemljišč in dezertifikacijo pri Mednarodni geografski zvezi (IGUCommissiononLandDegradationandDesertification – COMLAND; http://www.lages.ig.ufu.br/COMLAND)
ponavadi pred regionalnimi ali osrednjimi konferencami IGU organizira tudi lastno srečanje z ekskurzijo (na letošnjem 32. konferenci IGU (glej poročilo v tej številki) je takšna ekskurzija odpadla zaradi
premalo prijav), organizirajo pa tudi srečanja, ki niso vezana na IGU konference. Eno takšnih je sredi oktobra letos, v organizaciji Oddelka za kemijo in geologijo Univerze v Cagliariju, potekalo na Sardiniji.
Srečanje je bilo organizirano v obliki enodnevnega posveta ter večdnevne ekskurzije po Sardiniji. Na
posvetu je bilo predstavljenih sedemnajst referatov iz devetih držav (Izraela, Španije, Japonske, Brazilije, Avstralije, Nemčije, Madžarske, Slovenije in Italije).
Degradacija zemljišč je lahko naravna ali antropogena (leta 2013 bo v EncyclopediaofNaturalHazards
(Springer) izšla najnovejša razlaga ‘degradacije zemljišč (ang. landdegradation)’, ki sva jo spisala podpisani
in Blaž Komac in je že dostopna na spletu: http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/347905.html). Ker se posvetov pod okriljem COMLAND-a udeležujejo predvsem geografi, geologi,
agronomi ipd., ki jih pretežno zanimajo naravni hidro-geomorfni procesi, je bil prvi del predavanj usmerjen v naravo degradacijo zemljišč. Približno četrtina predavanj je bila tako povezana z erozijskimi procesi,
na primer meritve erozije prsti in površinskega odtoka na erozijskih poljih v Izraelu v polpuščavskem
podnebju – med drugim so ugotavljali zmanjševanje površinskega odtoka z večanjem erozijskih polj,
ali podobnimi meritvami v gozdu v Španiji, ki jih je predstavila ena vodilnih španskih (katalonskih)
raziskovalk erozije Maria Sala. V tem sklopu smo lahko poslušali še o meritvah žlebične erozije v Braziliji, ter o preučevanju erozije s pomočjo »fingerprintinga« v Jordaniji, kar sicer preučujejo Nemci. Zanimivo,
da so na podlagi te metode v oljčniku v Jordaniji izmerili podobno erozijo prsti, kot sem jo podpisani
izmeril v oljčniku v slovenski Istri (glej publikacijo Geografija Slovenije 18) – okrog 90 t/ha na leto, kljub
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Slika 1:»Nuraghi«,utrdbestožčasteoblikegrajenemedokrog1800in500 pr. n. št.,soznačilnezaSardinijo.
NuraghiSuNuraxijepodUNESCO-vozaščito.

Slika 2:Zemeljskiplazv vinograduv okolicimestaJerzu.
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Slika 3:DegradacijaprstizaradiprekomernepašepriGennargentu.
skoraj pol manj padavinam. V ta sklop lahko štejemo še predavanje podpisanega in Jake Ortarja (oba
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU) o vetrni eroziji v Vipavski dolini februarja letos (glej
prispevek z naslovom ‘Posvet o eroziji prsti v kmetijstvu’ v tej številki), ter predavanje o preučevanju
drobinskih tokov na Japonskem.
Da se COMLAND zanima tudi za antropogene učinke degradacije v pokrajini, je pokazala druga
polovica prispevkov, ki pa so bili tematsko bolj raznoliki. Nekaj je bilo prispevkov povezanih s kmetijstvom, na primer o razmerju med erozijo prsti in produkcijo trave na pašnikih v Španiji, ter o inovativnih
poljedelskih pristopih v deželah Magreba, ki so povezane s transnacionalnim projektom Evropske unije
WADIS-MAR (WaterharvestingandAgriculturalTechniquesinDryLands:anIntegratedandSustainableModelinMaghrebRegions; http://www.wadismar.eu/). Brazilska prispevka sta se nanašala na izgubo
geodiverzitete zaradi postavljanja jezov, ter na vpliv, ki jih imajo spremembe rabe tal v zavarovanem
območju. Avstralski prispevek je govoril o prek dvestoletni urbani degradaciji zemljišč v okolici Sydneyja,
nemški pa o ranljivosti vodne bilance v porečju Elbe. Domačini so predstavili način upravljanja z malimi porečji, ki temelji na rezultatih projekta RESMAR (Resau pour l'Environnement dans l'Espace
Maritime; http://www.res-mar.eu/it/), ki ga je delno financirala Evropska unija, predstavili pa so tudi
mobilnost težkih kovin v prsteh.
Najbolj zanimiv del srečanja pa je seveda bila petdnevna ekskurzija po južnem in osrednjem delu
Sardinije s poudarkom na degradiranih območjih, manjkale pa niso niti naravne in kulturne znamenitosti. Pri spoznavanju antropogene degradaciji zemljišč je bil poudarek na rudarstvu, urbanizaciji,
izsekavanju gozda in prekomerni paši. Prvi dan ekskurzije smo tako spoznali močno degradirano območje zaradi rudarjenja na jugozahodu otoka pri mestu Iglesias. Drugi dan smo nekoliko severneje okoli
mesta Arborea spoznavali okoljske problema zaradi intenzivnega kmetijstva, na območju, ki je bilo izsušeno med prvo in drugo svetovno vojno. Poudarek je bil na degradaciji prsti. Na polotoku Sinis pa smo
si ogledali še antično mesto Tharros, eno pomembnejših arheoloških najdišč na otoku. Tretji dan je bil
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namenjen kvartarnim sedimentov v edini večji nižini na otoku (med Cagliarijem in Oristanom) ter problemom namakanja v vertisolih. Obiskali pa smo tudi umetno jezero Lago del Flumendosa, ki del sistema
šestih umetnih jezer, ki z vodo oskrbujejo pretežen del južnega dela otoka. Pri mestu Barumini smo
obiskali še eno izmed kulturnih znamenitosti otoka, tako imenovane nurahge (slika 1) – utrdbe stožčastih oblik, ki so bile grajene med okrog 1800 in 500 pr. n. št. Ogledali smo si arheološko najdišče Su
Nuraxi, ki je pod UNESCO-vo zaščito (http://whc.unesco.org/en/list/833). Četrti in peti dan smo v vinorodnem okolišu v bližini mesta Jerzu (zahodni del otoka) spoznavali pospešeno eroziji prsti (predvsem
jarkovno erozijo na njivah in vinogradih), zemeljske plazove (slika 2; na primer problematiko vasi Gairo in Osini v dolini Rio Pardu, ki so ju morali zaradi intenzivnega plazenja prestaviti na varnejšo lokacijo)
in prekomerno pašo (slika 3; predvsem na skupnih zemljiščih, ki jih je v pokrajini Ogliastra kar 60 % –
na številnih pašnikih je število živine 3–4 višje od vzdržnostne rabe).
V letu 2013 načrtuje COMLAND ekskurzijo na Japonskem (več informacij je na spletni strani:
http://www.lages.ig.ufu.br/Upcoming%20Meetings) pred regionalno konferenco IGU v Kjotu (http://www.igukyoto2013.org/) v začetku avgusta. Poudarek bo na hidro-geomorfnih nesrečah.
Matija Zorn
Evropska konferenca ESRI 2012
Oslo, Norveška, 15.–16. 10. 2012

ROKCIGLIČ

Evropska konferenca ESRI je bila letos na Norveškem. Za organizacijo prireditve je poskrbelo norveško podjetje Geodata, ki deluje na področju geografskih informacijskih sistemov (GIS), med drugim
pa je tudi uradni distributer programske opreme ESRI. ESRI je podjetje, ki je svetovno pomembno na

Slika:EvropskakonferencaESRIsejeodvijalav prostorihkongresnegasrediščav Oslu.
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področju geografskih informacijskih sistemov, saj izdeluje programsko opremo za osebne računalnike in spletne strežnike, ureja različne baze podatkov ter se vključuje na številna druga področja, kot
so založništvo, izobraževanje, podpora raziskovalnim projektom in podobno. Podjetje je svojo pot začelo leta 1969, ko sta ga ustanovila Laura in Jack Dangermond. Takrat je podjetje predstavljala le majhna
raziskovalna skupina, ki se je ukvarjala s prostorskim načrtovanjem, danes pa je eno največjih podjetij
na področju geoinformacijskih tehnologij. Ena izmed dejavnosti podjetja je tudi organizacija vsakoletnih konferenc, na katerih se srečujejo vsi, ki so kakorkoli povezani z geografskimi informacijskimi
sistemi: razvijalci programske opreme, ponudniki različnih storitev, učitelji, raziskovalci, oblikovalci
spletnih strani, študenti ter uporabniki GIS-ov na raznih področjih. Glavna konferenca se vsako leto
odvija v San Diegu (ZDA), kjer se zbere prek deset tisoč ljudi.
Letošnja evropska konferenca ESRI v kongresnem središču v Oslu seveda ni bila tako obsežna, a je
bila prav tako izredno zanimiva in vsebinsko raznolika. Konferenca je bila mednarodno precej pisana, saj je imela 940 udeležencev iz 33 držav. Na konferenci so se zvrstile številne tehnične predstavitve,
na katerih so ESRI-jevi razvijalci opreme prikazovali uporabnost geoinformacijskih orodij in nekatere novosti (predvsem ArcGISDekstop 10.1), ter razne predstavitve uporabnikov. Pri slednjih je bilo mogoče
videti, kje in kako se uporabljajo GIS-i. Seznam področij je izjemen: gozdarstvo, raba tal, naftna industrija, okoljevarstvo, premogovništvo ter številna druga. Poleg predstavitev je bil organiziran tudi sejemski
del, kjer so se predstavili različni ponudniki storitev, predvsem na področju daljinskega zaznavanja ter
programskih in spletnih rešitev. Spodaj podpisani sem na konferenci v sklopu gozdarstvo in okoljevarstvo sodeloval s predstavitvijo vrednotenja podatkovnih slojev s pomočjo programa ArcGIS in
programskega jezika Python. Zanimiva je bila predstavitev norveškega geografskega kolege, ki je predstavil postopek določanja tipov pokrajine, ki ga je s sodelavci uporabil pri izdelavi tipizacije okraja
Nordland. Tipizacijo okraja so naročile lokalne oblasti.
Naslednja evropska konferenca bo v Münchnu oktobra prihodnje leto, letna pa, kot običajno, julija v San Diegu. Več informacij najdete na spletni strani: na www.esri.com/events/index.html.
Rok Ciglič
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