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Znanost napoveduje

Kemijski inštitut, Ljubljana vabi danes, v četrtek, 7. januarja, ob 13. uri v Ve-
liki predavalnici Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, na predavanje prof.
Slavka Pečarja (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef
Stefan, Ljubljana) z naslovom:

Vloga radikalov v degenerativnih obolenjih in v evoluciji

Več na: www.ki.si
* * * * *

Katedra za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Uni-
verze v Ljubljani vabi na predavanje prof. Vojeslava Vlachyja z naslovom:

Vpliv velikosti ionov in prisotnosti nepolarnih skupin na
lastnosti raztopin elektrolitov v vodi

Predavanje bo v petek, 8. januarja, ob 11. uri v predavalnici Katedre za fizi-
kalno kemijo na Snežniški 5/V.nadstropje v Ljubljani. Predavanje bo v slo-
venščini.

* * * * *
Sadovi znanja na TV PIKA

V prvi letošnji oddaji Sadovi znanja na TV PIKA, ki bo na sporedu v soboto, 9.
januarja, ob 12.05, bo tekla beseda o Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani, eni od naslednic Tehniške fakultete, ene od petih usta-
novnih članic najstarejše slovenske univerze, ki je bila ustanovljena pred 90
leti. Pred iztekom lanskega jubilejnega leta so izdali zajeten zbornik, v kate-
rem zasledimo, da je do začetka jeseni na FGG diplomiralo dobrih 6.000 di-
plomantov, več kot 320 magistrov in blizu 200 doktorjev znanosti. O temelj-
nih izobraževalnih smereh fakultete, okvirnih raziskovalnih področjih teh
tehničnih ved ter o nekaj primerih njihove vključenosti v reševanje naravnih
nesreč (protipotresna gradnja in zemeljski plazovi) bosta spregovorila novi
dekan prof.dr. Matjaž Mikoš, in dolgoletni profesor, akademik prof. dr. Pe-
ter Fajfar. Oddajo Sadovi znanja si po predvajanju lahko ogledate tudi na
spletu http://poptv.si/sadovi-znanja/

* * * * *
Oddelek za fiziko FMF Univerze v Ljubljani vabi v ponedeljek, 11. januarja na
kolokvij, na katerem bo prof. dr. Dragan Mihailović (Institut Jožef Stefan in
FMF Univerze v Ljubljani) imel predavanje z naslovom:

Kozmologija v laboratoriju: Higgsovi bosoni in Kibble-Zurek
kozmološki scenarij v elektronskih kristalih

Kolokvij se bo začel ob 16.15 v predavalnici F1, na Jadranski 19 Fakultete za
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Predavanje bo v angleščini. Več na
http://www.fmf.uni-lj.si/si/obvestila/agregator/fizikalni-kolokvij/

* * * * *
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, in Hiša eksperimentov vabita
v torek, 12. januarja, ob 20.30 v prostorih Hiše eksperimentov na Trubarjevi
39 v Ljubljani na poljudnoznanstveno dr. Gregorja Majdiča z naslovom:

Ali so moški možgani drugačni od ženskih?

Zagotovo ste se že kdaj spraševali, ali so moški možgani drugačni od žen-
skih. Razlike v možganih med spoloma so od nekdaj vzbujale zanimanje in
domišljijo. Pa lahko takšne razlike zares pojasnijo, zakaj se včasih moški in
ženske ne razumemo? Znanstvena dognanja o tem, ali razlike med moškimi
in ženskimi možgani zares obstajajo in kakšne so te razlike – tako v strukturi
možganov kot v njihovem delovanju.

* * * * *
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v okviru
doktorskega študija Kemijske znanosti vabi na predavanje dr. Hansa J. Pa-
smana (Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Texas A&M University,
USA) z naslovom:

Zakaj se dogajajo katastrofalne nezgode kljub velikemu obsegu
obstoječega znanja?

Predavanje bo v sredo, 13. januarja, ob 17. uri, v predavalnici 223 Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5 (visoko pritličje). Predavanje
bo v angleščini.

* * * * *
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vabi prihodnji četr-
tek, 14. januarja, ob 18. uri na Matematični kolokvij, ki bo v predavalnici 2.02
Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na Jadranski ulici 21 v
Ljubljani. Prof. dr. Emilia Mezzetti (Univerza v Trstu) bo imela predavanje z
naslovom:

Vektorski prostori matrik konstantnega ranga

Predavanje, ki bo potekalo v angleščini, bo tudi predavanje v okviru Semi-
narja Ljubljana–Trst. Po predavanju bo ob prigrizku pogovor s predavatelji-
co. Več na http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/MatematicniKolokviji

Med knjigami

Arhivski depoji v Sloveniji
Monografski zbornik Arhivski depoji v Sloveniji, izšel
je v založbi Arhiva Republike Slovenije, obravnava
enega od ključnih problemov varovanja pisne kulturne
dediščine. Da so vse oblike arhivskega gradiva ne le
izjemne kulturne in znanstvene vrednosti, ampak v
številnih primerih tudi odločujoče za razumevanje
stanja ali celo razvoja človekovega bivanja,
dokazujejo številni primeri. Žal je to dokazljivo
največkrat šele po izgubi ključnih dokumentov, vzrok
za to pa je premalo skrbno ali celo neustrezno
hranjenje arhivskih virov.

arhivskega gradiva več kot zgovo-
ren. To je mogoče razumeti kot iz-
hodišče za prvo fazo urejanja arhi-
vskih depojev; sledila naj bi ji nasle-
dnja stopnja, ko bo mogoče na po-
dlagi teh in še novih podrobnih
analiz stanja začeti tudi posodablja-
nje arhivskih depojev in hranjenja
arhivskega gradiva kot kulturne de-
diščine. Hkrati se, namreč, zastavlja
dodatno vprašanje, in sicer o ustre-

znem dostopu do arhivskega gradi-
va, saj je ponekod preprečen zaradi
neprimernih prostorskih možnosti
ali neustreznega fizičnega stanja
gradiva.

Najobširnejši del monografske-
ga zbornika obravnava različne
oblike fizičnih problemov, in sicer
od neposrednega dela z arhivskim
gradivom do zelo pomembnih pro-
storskih razmer za hranjenje in ob-
delavo. Čeprav tudi za slovenske
razmere obstaja določena specifika
arhivov, je v monografiji prav s pri-
kazom tujih najnovejših izkušenj
šele mogoča objektivna presoja
ustreznosti ali neustreznosti hra-
njenja dragocenega gradiva. Zlasti
na ravni arhitekturnih rešitev se
kaže neusklajenost načrtovanja
novih arhitektur ali prenove ob-
stoječih stavb s posebnimi zahte-
vami glede prostorskih razmer za
arhivske depoje tako za različne
vrste gradiva kakor za specifiko
okolja, v katerem so posamezni de-
poji. Eno od pomembnih priporo-
čil te monografske študije je prav
nujnost interdisciplinarnega pri-
stopa pri načrtovanju novih in pri

Pomemben del zbornika, ki ga je
uredila Jedert Vodopivec v sodelo-
vanju s 35 pisci, je podroben pregled
stanja ključnih arhivskih depojev v
Sloveniji. Čeprav vanj niso vključe-
ni vsi depoji (občinski arhivi, arhivi
posameznih raziskovalnih institu-
cij itd.), ki bi končno oceno morda
še bolj poudarili kot skrb zbujajočo,
je dokaz o nujnosti poglobljenega
premisleka o ustreznosti hranjenja

prenovi obstoječih depojskih pro-
storov.

Kot najpomembnejši rezultat je
mogoče pričakovati vsaj nekaj nuj-
nih dejavnosti. Tako naj bi se zaradi
neustreznosti arhivskih depojev na
državni ravni prek ministrstva za
kulturo uveljavila posebna naloga
izboljševanja razmer za ustrezno
varstvo tega dela kulturne dedišči-
ne; to mora biti dolgoročna in
ustrezno finančno podprta naloga.
Zaradi več ugotovitev arhitekturne
in gradbene stroke o neustreznih
strokovnih rešitvah bo treba poskr-
beti za dopolnilno ali specialistično
izobrazbo tistih, ki sodelujejo pri
oblikovanju arhivskih depojev.
Glede na razvoj dejavnosti arhivi-
stike ter nove izkušnje in spoznanja
je mogoče pričakovati še uvedbo
stalnega monitoringa stanja arhi-
vskih depojev in morda formirane
interdisciplinarne strokovne sku-
pine za svetovanje.
Prof. dr. Peter Fister

Odmev

Kaj gre narobe?
V zvezi z zadnjim projektnim razpisom in postopkom
ocenjevanja dr. Roman Jerala (Recenzije projektov v
času suhih krav; Znanost, 31. decembra 2009)
ugotavlja: »Mirno lahko rečem, da je letošnji način
izbora zelo slab po več kriterijih«. S tem se strinjam.
Nato izraža upanje, da rezultati tega razpisa ne bodo
imeli »prehudih dolgoročnih posledic«.

gredo neposredno v drugo fazo eval-
vacije (dejansko se jih je odzvalo 76).
To kritizira tudi dr. Jerala, vendar je
stvar še bolj problematična. Ne drži
namreč, da so bili za preskok prve fa-
ze izbrani najboljši raziskovalci, to-
rej tisti s kvalitetnimi ali odličnimi
referencami v bazi Sicris. Skoraj po-
lovica povabljenih ni imela točk v
A1'', ali pa so imeli malo točk, mnogi,
tudi v naravoslovju, so imeli malo ci-
tatov.

– V (pre)mnogih primerih ne ob-
staja korelacija med oceno B-1 (ocena
mednarodne pomembnosti predla-
gatelja projekta, ki jo izpolni tuji re-
cenzent) in dosežki, ki jih spremlja
baza Sicris, predvsem bi tu morale bi-
ti v ospredju (kot zahteva metodolo-
gija, ki je sestavni del javnega razpisa)
najpomembnejše mednarodne obja-
ve (označene z A1'' in A1').

– V tem razpisu se je zelo povečala
vrednost projektov oziroma vre-
dnost FTE, letos se je financiranje
posameznih projektov podvojilo:

majhni projekti dobijo 100.000
evrov, tako imenovani veliki projek-
ti pa celo 200.000 evrov. Prej so bili
projekti preveč razdrobljeni, zdaj pa
so preveliki. Posledica je, da bo fi-
nanciranih bistveno manj projektov
kot prejšnja leta, v družboslovju za-
nesljivo manj kot 10 odstotkov vseh
prijavljenih. Za družboslovje je ta-
kšno financiranje popolnoma neu-
strezno. Glede na resne pomanjklji-
vosti recenzentskega postopka pa
bodo do velikih in finančno izjemno
ugodnih projektov prišli tudi tisti, ki
jih v normalni proceduri verjetno ne
bi mogli dobiti.

Te kritične ugotovitve in pripom-
be niso nekaj novega, ponavljajo se
iz leta v leto, do optimalnejših reši-
tev in do (vsaj približno) konsisten-
tnega evalvacijskega postopka pa
kot da ne moremo in ne moremo
priti. Pa je to sploh mogoče, če se na
en projektni razpis (potem so tu še
mnogi drugi razpisi) prijavi tisoč
predlagateljev? Čas je za nove reši-
tve, za reorganizacijo in reformo
znanstvene in RiR-politike v smislu
večje koherentnosti, poenostavitve
postopkov ter spodbujanja kakovo-
sti raziskovalnih skupin in posame-
znih raziskovalcev.
Dr. Frane Adam, Inštitut za razvojne
in strateške analize (IRSA)

Dodal in izpostavil bom – sicer v
zelo shematični in skrajšani obliki
ter z vidika družboslovja – še nekaj
novih dejstev:

– Koncept projekta sta ocenjevala
dva recenzenta, tuji in domači. Njuni
oceni sta večkrat zelo divergentni. Ko
sem prebral komentarja recenzentov
mojega predloga, se potrdi to, kar pra-
vi dr. Jerala, tuji recenzenti prednjači-
jo v površnosti. To se, recimo, leta
2007 ni dogajalo tako drastično; kako-
vostnih in resnih recenzentov kot da
ne znamo pritegniti, toda letos je še
posebej kritično.

– Izbrani so bili nekateri predlaga-
telji, ki so znotraj ene vede (tu po-
znam le situacijo v družboslovju)
imeli manj točk kot tisti, ki so izpa-
dli. Kot je znano, je tako Mirovni in-
štitut leta 2003 sprožil sodni posto-
pek in v bistvu, čeprav po daljšem
času, dobil tožbo oziroma mu je bila
priznana zahteva po kompenzaciji.

– Izjemno sporna je odločitev, da
se povabi več (96) raziskovalcev, da

Varneje na sneg
Smučanje zunaj označenih
prog je za mnoge neizme-
ren užitek. Takšen izlet pa
se lahko na žalost konča ze-
lo tragično, če nas ujame
snežni plaz. Znanstveniki s
Fraunhoferjevega inštituta
za proizvodno tehnologijo
in avtomatizacijo (IPA) so
poskrbeli, da bomo v priho-
dnje bolje zavarovani, če bi
nas zasul plaz. Za podjetje
ABS (Avalanche Airbag Sy-
stem) Peter Anschauer Gm-
bH so razvili nov sistem
zračnih blazin, ki človeka
odlično varuje v primeru,
da ga zasuje. Takšne zračne
blazine so sicer v uporabi že več kot petindvajset let. S potegom ročice na
nahrbtniku se nemudoma napihneta dve zračni blazini. S tako povečanim
volumnom dobi telo vzgon in poveča se možnost, da smučarja oziroma
planinca sneg ne zasuje, s tem pa se zmanjša tudi možnost poškodb in
preživetja.
Kar 98 odstotkov smučarjev, ki so uporabljali tovrstne blazine, je prežive-
lo nesrečo, kar 90 odstotkov jih je ostalo celo nepoškodovanih. Problem
je le v tem, da je moral do zdaj smučar sam potegniti ročico, da se je bla-
zina sprožila. »Če prepozno opazi, da se je sprožil plaz, mu tudi zračna bla-
zina ne more pomagati,« pojasnjuje Bernhard Budaker z IPA. Njegova
ekipa raziskovalcev je zato s pomočjo elektronike razvila nov vžigalni kon-
cept, tako da lahko zračno blazino sprožijo tudi drugi člani skupine. Elek-
tronika omogoča, da se zračne blazine skupine smučarjev medsebojno
mrežasto povežejo. Eden v skupini prevzame vlogo vodje in ima nadzor
nad blazinami preostalih, lahko pa ima vsak sam nadzor nad svojo zračno
blazino in si tako medsebojno pomagajo v nujnem primeru. Doseg signa-
la je med 350 in 500 m in se ga da še povečati, saj ga vsak član skupine po-
šlje naprej in tako tudi zadnji smučar v vrsti doseže prvega. Nov sistem
zračnih blazin za snežne plazove bo lahko marsikateremu smučarju in al-
pinistu rešil življenje, od decembra pa je že na trgu. U. P.

Sodobna arheologija na Mauritiusu

Grenko-sladka preteklost rajskega otoka
Arheološka zgodovina otoških držav v Indijskem
oceanu je do danes ostala skoraj neraziskana. Podatki
o tem, kaj se je na njih in z njimi dogajalo v arheoloških
obdobjih, bi osvetlili vedenje o evoluciji kultur in
migracijah ljudi, pa tudi živali in rastlin, na manjša
otočja, bolj ali manj oddaljena od celine, kjer so z
adaptacijo na okolje razvili kulturne in biološke
posebnosti, ki jih naredijo še posebej zanimive in
pripravne za multidisciplinarne študije. Tega se
zaveda tudi sodobna arheološka strokovna javnost, ki
z novimi raziskavami na omenjenem območju skuša
zapolniti belo liso.

Saša Čaval
Inštitut za antropološke in prostor-
ske študije, ZRC SAZU, Ljubljana

Med skupinami strokovnjakov,
ki sodelujejo v raziskavah o prvo-
tnih migracijah in zgodnjih poseli-
tvah otočij v Indijskem oceanu,
smo tudi raziskovalci Inštituta za
antropološke in prostorske študije
Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in
umetnosti (IAPŠ, ZRC SAZU).

Eden od takšnih otokov je tudi
Mauritius. Ta tropski otok blizu ju-
žnega povratnika v Indijskem ocea-
nu so prvotno naseljevali le plazilci
in ptice, med njimi danes izumrli in
že skoraj pravljični dodo. Znanstve-
ne institucije, kot so McDonaldov
inštitut za arheološke raziskave
Univerze v Cambridgeu, British
Academy in British Council, delno
pa tudi ZRC SAZU in Slovenska ra-
ziskovalna agencija, so podprle štu-
dijo, ki bo raziskala in interpretirala
arheološko zgodovino Mauritiusa
kar najdlje v preteklost. Vodja pro-
jekta, dr. Krish Seetah, si je z me-
dnarodno ekipo zadal nalogo z ne-
destruktivnimi metodami določiti
potencialna nova arheološka najdi-
šča. Kot otok vulkanskega izvora,
brez avtohtone populacije, je Mau-
ritius izredna priložnost za pridobi-
tev osnovnih podatkov o specifič-
nih okoljskih in pokrajinskih raz-
merah za nastanitev človeka ali/in
živali ter o vrstah razpoložljivih na-
ravnih virov v času naselitve ljudi
na otoku. Projekt je sicer samosto-
jen, a se lepo umešča v sklop razi-

skav o primarnih otoških koloniza-
cijah, prazgodovinskih kulturah,
kulturnih adaptacijah skupnosti na
morsko okolje ter paleookolju oto-
čij v Indijskem oceanu pod krov-
nim vodstvom dr. Atholla Ander-
sona z Avstralske nacionalne uni-
verze.

Mauricijska zgodba
Zgodovina Mauritiusa niti pribli-

žno ni v skladu z današnjimi turi-
stičnimi podobami in predstavami.
Prav nasprotno, saj do zdaj znana
zgodba rajskega otoka obsega eko-
nomski sistem in medčloveške
odnose najhujše stopnje: nadvlada
belega evropskega človeka in su-
ženjstvo drug(ačn)ih. V začetku 16.
stoletja so se kot prvi Evropejci tu
za kratko naselili Portugalci in nato
Nizozemci, vendar za začetek mo-
dernega Mauritiusa šteje leto 1721,
ko so mu francoski kolonisti ura-

dno nadeli ime Île-de-France. Stra-
teška pozicija otoka je bila vzrok, da
je tudi kolonialna velesila Velika
Britanija pokazala zanimanje zanj
in ga je, po stoletni francoski vladi,
priključila Commonwealthu. Mno-
žična proizvodnja sladkornega trsa
je kolonistom prinesla velikansko
bogastvo, hkrati pa je imela uniču-
joč vpliv na ekologijo otoka, saj je
industrijska kultura prevzela bival-
ni prostor tropskemu gozdu in ko-
renito vplivala na floro in favno. Po
odpravi suženjstva v začetku 19.
stoletja je Mauritius postal posku-
sni zajček kolonialnih držav za
uvedbo nove oblike poceni delovne
sile, ki je na papirju sicer uživala vse
pravice svobodnega človeka, a je bi-
la v resnici le drugače poimenova-
no suženjstvo. Gre za tako imeno-
vane pogodbene delavce, ki so bili
prvotno zaporniki iz Azije, pred-
vsem iz Indije. Novo prispelo mno-
žico je znameniti naravoslovec
Charles Darwin, ob obisku otoka
leta 1836, opisal takole: »Raznora-
zne rase ljudi hodijo po ulicah v
Port Louisu in pričarajo človeku
izredno zanimiv prizor. Kaznjenci
iz Indije so sem izgnani za vedno …
Pred obiskom Mauritiusa si nisem
predstavljal, da so prebivalci Indije
tako plemenitega videza.«

Edina pozitivna posledica obeh
»zaposlitvenih sistemov« je dana-
šnja raznovrstnost kultur in ver, ki
so na Mauritiusu našle skupen jezik
in složno bivajo v miru. Sodobni
Mauritius, samostojna parlamen-

tarno demokratična republika s hi-
trim ekonomskim razvojem, je vzor
sobivanja drugim etnično in/ali
versko mešanim državam in hkrati
opozorilo, saj sta onesnaženje zraka
in ogromno ekološko spreminjanje
okolja negativni posledici gospo-
darskega razcveta tako imenovane
zvezde Indijskega oceana.

Strateška pozicija
Že omenjena strateška pozicija

otoka med vzhodom in zahodom,
Indonezijo in Evropo ter Afriko, ki
je bila tako zelo zanimiva za »mo-
derne« koloniste, je verjetno imela
enak pomen tudi za zgodnejše po-
morščake. Otok so menda, po neka-
terih navedbah, poznali že Feničani
in Malajci, a za to ni dokazov. Prvi
zapisi so iz leta 975, ko so ga odkrili
arabski pomorščaki in ga poimeno-
vali Dina Arobi. Kopno, približno
900 km vzhodno od Madagaskarja
v smeri proti Indoneziji in Avstrali-
ji, je pomenilo dobrodošlo postajo
za obnovo zalog hrane in vode. Po-
sebno pomembno je dejstvo, da
morski tokovi tečejo v smeri od In-
donezije in Avstralije proti obalam
vzhodne Afrike in Madagaskarju
(južni ekvatorialni tok) ter v na-
sprotni smeri od južne Afrike proti
Avstraliji (južni indijski tok). Sicer
so v davni preteklosti nekateri to-
kovi spreminjali smer ali celo zača-
sno zastajali, vendar so večji, z večjo
ali manjšo močjo, potekali pribli-
žno tako kot danes. Mauritius je to-
rej imel vse predispozicije za naseli-
tev ljudi že davno pred prihodom
Arabcev in pozneje Evropejcev, to-
da na otoku za zdaj ni znakov starej-
še poselitve.

Arheološka raziskovalna dejav-
nost je osredotočena na poselitvene
ostanke kolonialnega obdobja,
predvsem na najdišče Aapravasi
Ghat, ki je pod Unescovo zaščito.
Aapravasi Ghat je bil sedež velikega
eksperimenta v tridesetih letih 19.
stoletja, ko so Angleži, po prepovedi
suženjstva, uvedli sistem pogodbe-
ne delovne sile, ki je prišla pred-
vsem iz Indije. Prav Aapravasi Ghat
je bil pristanišče, kjer so ti pogodbe-
ni delavci prvič stopili na mauricij-
ska tla. Eksperiment se je izkazal za
izredno uspešnega in kmalu so ga
uporabljali v vsem britanskem ko-
lonialnem imperiju. Torej, ne le, da
je Aapravasi Ghat pomemben za
večino današnjih prebivalcev Mau-
ritiusa, saj je iz prvotne diaspore ka-
kih 500.000 indijskih pogodbenih
delavcev izšlo kar 70 odstotkov da-
našnjih otočanov; pomemben je tu-

Ameriški pisatelj Mark Twain je
zapisal, da je Bog najprej ustvaril
Mauritius in šele nato, po
njegovem zgledu, raj. Lepota
narave sicer ni glavni razlog za
naselitev, a človeka kljub temu
pritegne.

di širše, globalno, za razumevanje
suženjstva in njegove odprave ter
drugih kolonialnih manipulacij ve-
lesil z ljudstvi in narodi.

Arheologija
uravnava zgodovino

Vsem znano dejstvo, da zmago-
valci oziroma v tem primeru gospo-
dujoči pišejo zgodovino dežele, se je
tudi na Mauritiusu izkazalo za po-
polnoma resnično in prav arheolo-
gija nam tu ponuja vpogled v zgod-
be podrejenih, zasužnjenih in pod-
jarmljenih, ki drugače ne bi prišle
na dan. Na pobudo Raju Mohita,
direktorja Aapravasi Ghat Trust
Funda, bomo začeli arheološke ra-
ziskave znotraj najdišča. Kot ekspe-
rimentalna dežela za uvedbo poce-
ni delovne sile po aboliciji suženj-
stva je Mauritius model za raziska-
vo življenja sužnjev in pogodbenih
delavcev, saj s študijami njihove
ohranjene materialne kulture in pi-
snih virov pridobimo podatke o ob-

segu in aspektih vpliva različnih
kolonialnih sil, ver in narodnostnih
značilnosti na življenje v diaspori,
definiramo potek trgovskih poti iz
smeri vzhoda in zahoda, umestimo
arheološke in zgodovinske najdbe
v širši okvir etnične in narodnostne
gradnje populacije Mauritiusa ter
ugotovimo izvor in obseg daljno-
ročnih socialnih, političnih in eko-
nomskih posledic osvajalne in ko-
lonizacijske politike Anglije, Fran-
cije in drugih kolonialnih velesil.

Projekt je posvečen predvsem
odkrivanju in primarni dataciji no-
vih, kopenskih in podvodnih, arhe-
oloških najdišč ter pojasnjevanju
pomena otoka in njegovi poselitvi v
preteklosti. S podvodno arheologi-
jo se bodo ukvarjali raziskovalci z
beneške univerze Ca’Foscari in Ma-
uritian Oceanographic Institute,
pod vodstvom prof. Saura Gelic-
hia in dr. Mitrasna Bhikajeeja. Po-
seben poudarek bo na ugotavljanju
in ovrednotenju trgovskih poti v re-

giji in pomembnosti otoka kot po-
staje na tako imenovani začimbni
poti ter na študijah brodolomov
srednjeveških trgovskih ladij na
morskih grebenih in čereh okrog
Mauritiusa. Po do zdaj znanih po-
datkih je teh precej več kot 200, in
to le iz obdobja štirih stoletij, od 17.
stoletja do danes.

Sodobne arheološke metode
Nedestruktivne metode arheolo-

ških raziskav, kot sta magnetome-
trična in georezistentna, bodo upo-
rabljene na že definiranih, pred-
vsem kolonialnih, arheoloških naj-
diščih, in na novo odkritih. Lanska,
prva sezona je poleg pregleda tre-
nutne situacije sistematizacije ar-
heoloških najdišč in načina varova-
nja kulturne dediščine ponudila tu-
di prvo C14 datacijo manjših arheo-
loških izkopavanj na severu otoka,
ki se ujema s podatki iz pisnih virov
o veliki ekspanziji plantaž sladkor-
nega trsa sredi 19. stoletja.

Raziskovalci IAPŠ, ZRC SAZU pri
projektu sodelujemo z znanjem in
izkušnjami pri odkrivanju in razi-
skovanju kopenskih arheoloških
najdišč. Poleg klasičnih arheolo-
ških terenskih pregledov, ki teme-
ljijo na geomorfoloških danostih
otoka, se bo izvajalo tudi lasersko
skeniranje površja pod vodstvom
dr. Krištofa Oštirja. Arheološki te-
renski pregled zajema določitev za-
nimivih in arheološko izpovednih
točk, ki bodo najprej zabeležene s
prenosnim GPS-aparatom in pre-
nesene v državno topografsko kar-
to in na digitalni model reliefa oto-
ka. Potrditev potencialnih arheolo-
ških najdišč bo, poleg geofizikalnih
metod, opravljena z osnovnim te-
stiranjem sedimentov na posame-
znih lokacijah. Pri lidarskem sne-
manju pa gre za najsodobnejšo teh-
niko pridobivanja trirazsežnih po-
datkov o zemeljskem površju, ki po
obdelavi prinese različne vrste po-
datkov, predvsem digitalni model
reliefa. Nas zanimajo zlasti posebne
oblike rabe tal in struktur v terenu,
ki nam lahko odstrejo rabo prostora
v sedanjosti in v različnih arheolo-
ških obdobjih. Ta tehnika opazova-
nja arheoloških najdišč je bila v Slo-
veniji uporabljena že nekajkrat,
med drugim v letu 2008 na Kobari-
škem (v sodelovanju z Gozdarskim
inštitutom Slovenije) in je posebno
primerna za terene z gosto vegeta-
cijo, torej tudi za Mauritius, ki je po-
raščen s tropskim gozdom in slad-
kornim trsom.

Obala na severu otoka Mont Choisy – »Gore« v ozadju so ostanki ugaslih
vulkanov. Otok namreč po dolgem deli tektonski prelom, katerega sledovi so
ostanki približno 30 vulkanov. Ti predeli so tudi arheološko zanimivi, saj prav
tam pričakujemo nova najdišča – jamska in plana.


