Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih
meritev Triglavskega ledenika
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V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je med 15. aprilom in 15. julijem 2016 na ogled razstava
z zgornjim naslovom, ki so jo pripravili sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU ob
sedemdesetletnici rednih meritev Triglavskega ledenika, nekoč imenovanega Zeleni sneg, v prvi omembi
iz leta 1778 pa celo ‚Seleni plas‘.

Slika 1: Vabilo na odprtje razstave.
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Vsakoletne redne meritve so sodelavci inštituta začeli izvajati že septembra 1946, saj je bila to ena prvih
nalog tedaj ustanovljenega inštituta. Prva geodetska izmera je bila narejena leta 1952. V letu 1999 smo
se z rednimi fotogrametričnimi in geodetskimi metodami izmere geografom pridružili sodelavci Geodetskega inštituta Slovenije.
Razstava sledi vsebinskim sklopom, predstavljenim v knjigi Triglavski ledenik, ki je izšla konec leta 2014
(Gabrovec in sod., 2014), vendar je obogatena z obsežnejšim slikovnim gradivom in reprodukcijami
starejših slik, ki predstavljajo Triglavski ledenik, njegovo okolico in najrazličnejše vire. Na ogled so tudi
publikacije, v katerih so bili objavljeni članki o Triglavskem ledeniku. Poleg starih Geografskih zbornikov
in vestnikov, Planinskih vestnikov in drugih revij je predstavljenih tudi nekaj izvodov našega Geodetskega
vestnika. Omeniti je treba še muzejske najdbe, ki so jih našli na ledeniku ali v njegovi bližnji okolici med
rednimi meritvami. Med njimi najdemo tudi poligonsko točko.
Razstava bo v prihodnje gostovala na različnih lokacijah, opozorimo le, da bo od 11. do 25. novembra
2016 na ogled v atriju ZRC SAZU (Novi trg 2) v Ljubljani.
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