2. Simpozij o temnih parkih
2. Mednarodni tabor za temno nebo
Lastovo, 14.-19. september 2009

Vabilo za predavatelje
“Vloga zaščitenih območij v zmanjševanju svetlobnega
onesnaženja: Krepitev poslanstva varstva narave”
UVOD
Kakovost nočnega neba se znižuje že vrsto let. Grožnja, ki jo predstavlja rast svetlobnega
onesnaženja po vsem svetu, je okrepila gibanje za zaščito temnega neba. Leta 2007 je bila
v La Palmi na Kanarskih otoki v Španiji Mednarodna konferenca za zaščito
kakovostnega nočnega neba. Na njej so sodelovali mednarodne organizacije
(Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – UNESCO, Svetovna
turistična organizacija – UNWTO, Mednarodna astronomska zveza – IAU in ostale),
sekretariati konvencij s področja biotske raznovrstnosti (Konvencija o biotski
raznovrstnosti, Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali, Ramsarska
konvencija) in predstavniki akademske skupnosti. Na konferenci so sprejeli Deklaracijo za
zaščito nočnega neba in pravice do zvezdnega neba, ki je temeljni dokument za
zaščito pred svetlobnim onesnaženjem. Priznava pomen in večplastno vrednost naravnega
nočnega neba in je akcijski načrt za njegovo ohranjanje.
Pobuda za mednarodno zvezo temnih parkov si prizadeva za uveljavljanje načel
Deklaracije, zlasti njenega 10. načela: »Območja, ki so vključena v Svetovno mrežo
biosfernih rezervatov, na seznam Ramsarskih mokrišč, med Območja svetovne dediščine in
narodne parke, ter vsa tista zaščitena območja, za katera so značilne izjemna pokrajina
in naravne vrednote, ki temeljijo na kakovosti nočnega neba, so poklicana, da kot
ključni element pri krepitvi njihovega poslanstva varstva narave vključijo zaščito
temnega nočnega neba.«
Pobuda gradi mrežo ljudi, ki bodo v posameznih državah delovali s ciljem zmanjševanja
svetlobnega onesnaževanja. Njihova vloga je lahko v oblikovanju učinkovitega
regulativnega okvira, v prispevanju znanstvenega vložka ali v dvigovanju ozaveščenosti.
Pobuda združuje vse tiste, ki imajo znanje, odgovornosti, izkušnje ali motivacijo, da
prispevajo k pozitivnim spremembam.

SIMPOZIJ 2009
Letni simpozij temnih parkov ponuja tako priložnost za posameznike, da predstavijo svoje
znanje ali se udeležijo predstavitev vodilnih strokovnjakov s področja svetlobne
onesnaženosti, kot tudi priložnost za navezavo stikov, izmenjavo informacij in sodelovanje.
Gibanje za zaščito temnega neba ima stalno rast članstva, zastopano je mednarodno – med
turističnimi, raziskovalnimi, izobraževalnimi, podjetniškimi, vladnimi, študentskimi ter
ostalimi skupnostmi.
Udeleženci simpozija so upravniki zaščitenih območij, strokovnjaki s področja biologije,
(eko)turizma, naravne in kulturne dediščine, osvetljevalne industrije, člani nevladnih
organizacij ipd.
Simpozij je petdnevni dogodek, ki ga sestavljajo predavanja, izleti ter nočna opazovanja
neba. Jezik simpozija je angleščina.
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KRAJ
Otok Lastovo na Hrvaškem je del arhipelaga 46 otokov v Osrednji Dalmaciji. Med njimi je
Lastovo največji, a vseeno eden izmed najmanj naseljenih otokov v Sredozemlju. Označuje
ga več kot le značilno sredozemsko podnebje. Pohvali se lahko z enim izmed najbogatejših
morskih ekosistemov in izjemno raznoliko krajino, ki vključuje gozdove, kraška polja in
jame. Arhipelag Lastova je bil leta 2006 razglašen za Naravni park.
V nasprotju z večino območij v Evropi, Lastovo ohranja razmeroma naravno nočno nebo. S
prostim očesom je mogoče opazovati zvezde tja do 7. magnitude svetlosti, v morju pa
odsev Rimske ceste.

ODDAJA PRISPEVKOV
Poudarek simpozija je na sodelovanju med številnimi disciplinami, ki so potrebne v procesu
reševanja problema svetlobnega onesnaženja. Simpozij je namenjen razpravi o
tradicionalnih in novejših tematikah, povezanih s svetlobnim onesnaženjem, v središču pa
bodo strategije, izkušnje in tehnike njegovega zmanjševanja.
Programski svet vabi izvirne prispevke, povezane z naslednjimi tematikami (seznam je
neizčrpen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vloga zaščitenih območij v ohranjanju biotske raznovrstnosti, varovanju narave in
izobraževanju o naravi ponoči
Priložnosti turizma v naravnem nočnem nebu
Biološki učinki umetne svetlobe, skotobiologija – biologija teme
Tema in človekovo zdravje
Duhovne in umetniške dimenzije nočne pokrajine
Pravne in institucionalne rešitve za uveljavitev Deklaracije in zmanjševanje
svetlobnega onesnaženja
Tehnične rešitve; sodobna tehnologija ekološke zunanje razsvetljave
Nove tehnologije v razsvetljavi – koristi in pomanjkljivosti (LED, itd.)
Relevantne izkušnje v ščitenju temnega neba
Monitoring svetlobnega onesnaženja
Klasifikacija zaščitenih območij glede na kakovost nočnega neba

Prispevki naj bodo prilagojeni publiki, ki nima podrobnega znanja o področju, ki ga avtor
predstavlja.
Izbrane prispevke bodo predstavili njihovi avtorji. Trajanje predstavitve je običajno 30 min,
vključno z vprašanji in odgovori. Ne glede na to so dobrodošli tudi krajši ali daljši prispevki.
Vabimo avtorje, da do 3. maja 2009 pošljejo povzetke v dolžini največ 1 strani, ki naj
jasno predstavijo vsebino in ključne točke prispevka. Programski odbor bo ocenil povzetke
glede na njihovo kakovost in relevantnost tematike, ter o izboru obvestil vse kandidate do
11. maja 2009.
Končni prispevki naj bodo poslani v elektronski obliki, formatu Word. Dolžina naj ne
presega 5000 besed. Vsi prispevki naj imajo povzetek v dolžini 100-150 besed. Avtorji naj
pošljejo prispevke in izpolnjen obrazec o oddaji (na voljo na spletni strani) na darksky@tplj.si do 1.avgusta 2009.
Pridržujemo si pravico za objavo prispevkov iz simpozija in predstavitvenega gradiva. Ta
vključuje potencialno razdeljevanje na CD-ROM-u in/ali preko spletne strani simpozija.

KONTAKTIRAJTE NAS
Pobuda za mednarodno združenje temnih parkov
Temno nebo Slovenije
Teslova 30, SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 1 477 66 53, Fax. +386 1 426 45 86
darksky@tp-lj.si
http://www.darskyparks.org
skype: darksky2007
Veselimo se vaše udeležbe!
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