234

bo Geotabor tako spet postavil tja kamor spada,
na seznam dogodkov, ki se ga naj bi udeležil vsak
{tudent geologije in bi bila udeležba tako visoka
kot v~asih!
Zahvalil bi se rad vsem mentorjem, ki se s svojim prostovoljstvom, angažiranostjo in prijaznostjo odzovejo na{emu povabilu in nas vodijo po
terenu. Prav tako bi se zahvalil vsem, ki so pomagali pri organizaciji 15. Geotabora, predvsem

Roku Brajkovi}u, ki je skrbel za stike z lokalno
skupnostjo.
Posebno bi se zahvalil tudi vsem donatorjem,
ki so omogo~ili visok nivo izvedbe Geotabora. To
so Geolo{ki zavod Slovenije, IRGO, Klub belokranjskih {tudentov, ŠOU v Ljubljani, Študentski
svet Univerze v Ljubljani, Študentski svet NTF,
podjetje Vitli Krpan, KMS - Maleri~ in Ob~ina
Semi~.

2. Svetovni forum o plazovih – prenos znanosti v prakso
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Drugi svetovni forum o plazovih v Rimu
(IIWLF), ki je potekal prvi teden v mesecu ok
tobru, je bil nadaljevanje prvega, ki se je odvijal
leta 2008 v Tokiu. Poudarek prvega foruma je bil
na spodbujanju raziskav in izmenjavi izku{enj
preko razli~nih forumov, simpozijev in delavnic,
medtem ko se je drugi forum ukvarjal s tematiko
»kako znanost prenesti v prakso«. Posebno pozornost so udeleženci foruma namenili dejanskim
izvajanjem raziskav, s pomo~jo razli~nih tehnologij in aplikacij ter postopkov, pri katerih se neposredno vklju~uje raziskovalce, zasebna podjet
ja, interesne skupine kot tudi politike in nosilce
odlo~anja.
Organizatorji foruma so bili japonski strokovnjaki na ~elu s Kyoji Sassom, ki so bili tudi glavni pobudniki o nastanku tega foruma o plazovih.
Bili so tudi pobudniki za nastanek združenja
IPL (International Programme on Landslides) in
ICL (International Consortium on Landslides).
Foruma se je udeležilo ve~ sto raziskovalcev iz
razli~nih držav in ~e sodimo po {tevilu prijav povzetkov se približamo {tevilki 700. Tudi iz Slovenije je bilo 7 udeležencev predstavnikov razli~nih
institucij, ki se ukvarjajo s preventivo, za{~ito in
sanacijo naravnih nesre~.
Vsebinsko je bil forum razdeljen na 29 sekcij, skupna to~ka vseh pa so bili plazovi. Po {tevilu predavateljev in prispevkov je bil najve~ji
poudarek tokratnega foruma na terenskem delu,
kartiranju in zajemanju plazov z razli~nimi metodami. V ospredju so metode zajemanja ali identifikacije plazov z razli~nimi tehnikami daljinskega zaznavanja, ki omogo~ajo relativno hitro
dolo~anje plazovitih obmo~ij na {ir{ih obmo~jih.
Dobro dolo~ena baza plazov predstavlja osnovo
za izdelavo modelov verjetnosti njihovega po
javljanja in tveganj za prebivalce. Iz vidika zgod
njega opozarjanja na nevarnost pred plazovi so
bile prikazane nove in izpopolnjene tehnike, ki
temeljijo na zveznem monitoringu spremljanja
že tudi manj{ih premikov. Tu so bili v ospredju
francoski, {vicarski, angle{ki ter japonski strokovnjaki s svojimi novimi instrumenti (Lidar,
geofizikalni monitoring, GPS, seizmi~ni dilato-

metri, mikrotremorji, prenosni radarji). Na po
dro~ju geomehanike so bile predstavljene raziskave s simulacijami razli~nih poru{itev, do
katerih pride ob pove~anih padavinah, medzrnskem trenju, pornem tlaku… V dobro opremlje
nih laboratorijih na ta na~in posku{ajo simulirati
naravne pogoje.
V sklopu vsakodnevnih predstavitev so posamezni govorniki, po navadi ugledni znanstveniki,
v polurnih predstavitvah nagovorili ob~instvo in
vodili diskusije.
Forum je bil v celoti, dobro pripravljen, saj so
kljub velikemu {tevilu udeležencev vsa predavanja potekala po to~nem urniku in so le redka odpadla. Morda zmotijo le dejstvo, da so nekatera
predavanja z obetajo~im naslovom in povzetkom
pustila poslu{alca ravnodu{nega, hkrati pa malce jeznega, ker je v drugi sekciji morda zamudil
neko drugo, bolj{e predavanje. V ~asu foruma je
iz{el tudi zbornik povzetkov, ki je poleg ostalih
informacij z drugega svetovnega foruma dostopen na spletnem naslovu: http://www.wlf2.org/.
Naslednji forum bo ~ez {tiri leta v Pekingu.
V ~asu foruma so potekala {tevilna vzpored
na dogajanja. Eno od njih je bilo tudi sre~anje
predstavnikov ~lanov, v~lanjenih v ICL – International Consortium of Landslides. ICL je mednarodna, nevladna, neprofitna znanstvena organizacija, ki je bila ustanovljena v Kyotu leta 2002
in deluje kot partner v {tevilnih mednarodnih
in nacionalnih projektih. Podpirajo jo {tevilne svetovne organizacije kot so UNESCO, FAO,
WMO – Svetovna meteorolo{ka organizacija, UN/
ISDR – Mednarodna strategija združenih narodov
za zmanj{anje nesre~ ter druge. Ustanovljena je
bila z namenom promoviranja raziskovanja plazov v korist skupnosti in okolja, vklju~evanjem
in združevanjem geoznanosti ter tehnologij za
zmanj{evanje nevarnosti pred plazovi ter za koordiniranje mednarodnih raziskav na podro~ju
ogroženosti pred plazovi ali za potrebe sanacij.
Geolo{ki zavod Slovenije je postal pridružen ~lan
ICL v za~etku leta 2011 in na sre~anju v Rimu
smo poleg ostalih desetih na novo v~lanjenih držav prejeli plaketo o ~lanstvu.

