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11th ITERPRAEVET COGRESS 2008
Protection of populated territories from
floods, debris flows, mass movements and avalanches
26-30 Mai 2008 Dornbrin – Vorarlberg, Austria
Reunite sub numele generic de Protection of
populated territories from floods, debris flows,
mass movements and avalanches, manifestăriile
ştiinţifice
ale
celei
de
al
XXI-lea
ITERPRAEVET COGRESS, au fost
organizate de către Forest Engineering Service on
Torrent and Avalanche Control, din departamentul
Vorarlberg, la Dornbrin, Austria, în perioada 26-30
Mai 2008. Este un congres care se organizează la
fiecare patru ani, anul acesta fiind un prilej de a
celebra aniversarea de 40 ani a International
Research Society INTERPRAEVENT. Din
comitetul ştiinţific au făcut parte, printre alţii Hans
Kienholz, Matjaz Mikos, Rosa Frei, Hideaki
Marui, Michael Moser, Paolo Simoni.
Participanţii au provenit din 21 de ţări,
lucrările în număr de 241, fiind publicate în două
volume. Tematica a abordat o gamă largă de
probleme: inundaţii, torenţi, managementul
bazinelor hidrografice, debris flow, deplasări în
masă, avalanşe, protecţia forestieră, managementul
riscului şi al dezastrelor. De remarcat legăturile
strânse între specialiştii din diverse categorii de
activitate, care tratează problemele manifestării

fenomenelor extreme din necesităţi practice, care
provin de la universităţi, institute specializate,
protecţia populaţiei, a căilor de transport (Căile
Ferate Austriece), salvamont.
Programul bogat în activităţi, a cuprins trei
secţiuni: comunicări, împărţite în opt sesiuni,
excursii tematice simultane pe 12 trasee, trei
excursii post-congres. Excursia dedicată protecţiei
integrate în cazul avalanşelor, a avut loc în Elveţia,
la Institutul pentru Studierea Avalanşelor şi
Zăpezii de la Davos, precum şi în staţiunea
Kolsters unde s-au efectuat ample amenajări de
protecţie împotriva avalanşelor şi de asemenea, sau produs inundaţii de mare amploare în vara
anului 2005.
Manifestarea, prin bogatul spectru de abordare
a problematicii, a avut o înaltă ţinută ştiinţifică şi a
fost un bun prilej de cunoaştere a problematicii
proceselor extreme pe plan mondial, reprezentând
un schimb de experienţă între cei prezenţi.
Mulţumiri speciale, pentru tot sprijinul acordat,
adresăm domnilor prof. univ. dr. Dan Balteanu,
Hans Kienholz, Gernot Koboltschnig.
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