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15. Letno srečanje Evropske meteorološke 
zveze in 12. Evropska konferenca o              
aplikacijah v meteorologiji

Tanja Cegnar

Konferenca je potekala od 7. do 11. septembra 2015 
v Sofiji. Bolgarija je bila prva izmed držav vzhodnega 
Balkana, ki je gostila letno srečanje Evropske 
meteorološke zveze (EMS). Udeležilo se ga je 497 
strokovnjakov iz 40 držav; največ jih je bilo iz Nemčije, 
in sicer 83, iz Združenega kraljestva 45, 40 iz  države 
gostiteljice, 36 iz Španije, po 25 iz Italije in Finske, 
po 23 iz Francije in Nizozemske, po 17 iz Češke in 
Švice. Iz Avstrije se je prijavilo 14 udeležencev. Že 
tradicionalno se vsako leto dogodka udeleži tudi 
skupina meteorologov iz ZDA, v Sofiji jih je bilo 9. Iz 
Slovenije sva se konference udeležila z dr. Gregorjem 
Skokom s Katedre za meteorologijo, kar našo državo 
po udeležbi postavljata ob bok Braziliji, Cipru, Izraelu 
in Slovaški. 

Vodilna tema konference se je glasila »Nevarni 
vremenski dogodki in hidrološka tveganja: od 
opazovanj do blaženja učinkov«. Vzporedno so 
potekale kar štiri sekcije. Zato je bilo nemogoče 
slediti celotnemu dogajanju na konferenci. Poleg 
rednega programa konference je bilo  tudi nekaj 
vzporednih dogodkov. 

Kot voditeljica delovne skupine za medije in komuni-
kacijo se redno udeležujem sestankov Sveta EMS, kar 

mi omogoča pregled nad dejavnostjo EMS in možnost 
neposrednih predlogov za širjenje dejavnosti EMS, 
kljub temu da nimam glasovalne pravice. Pomembne 
usmeritve EMS se sprejemajo na sestankih Sveta. 
Tokrat smo veliko časa namenili analizi delovanja EMS 
in strategiji za nadaljnje delovanje, vendar dokumenta 
nismo sprejeli, saj smo predlagali nekaj pomembnih 
pripomb in izboljšav.  

Generalna skupščina je kot najvišji organ upravljanja 
EMS pomembna iz organizacijskega vidika delovanja 
zveze, saj potrjuje usmeritve Sveta o dejavnosti EMS 
in odobrava poročila ter plane finančnega poslovanja. 
Na letni generalni skupščini EMS, ki je potekala dan 
pred konferenco, sem zastopala SMD in poročala o 
dogodku ob 60. obletnici SMD. 

Konferenca ponuja obilico raznolikega dogajanja. V 
nadaljevanju podajam kratek pregled dejavnosti, v 
katere sem bila vključena. Poleg opisanih dogodkov 
je bilo na konferenci še veliko zanimivih in za razvoj 
meteorologije v Evropi ključnih dogodkov. Konferenca 
ponuja odlične možnosti mreženja in spoznavanja 
sodobnih trendov v meteorologiji, je pa tudi priložnost 
za primerjavo s tujimi dosežki.

Pogled iz konferenčnega centra na Sofijo. (Foto: T. Cegnar)
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Nagrade s področja medijev in 
komunikacije

Svet EMS vsako leto imenuje odbore za izbor 
medijskih nagrajencev. Nagrade za medijske dosežke 
so štiri, vendar vsako leto podelimo le tri, saj se 
nagradi za najboljši novinarski dosežek in za izjemno 
kariero meteorologa v medijih podeljujeta izmenično 
v dvoletnem ciklu. V Sofiji smo podelili nagrado za 
najboljšo TV vremensko napoved Špancu Martínu 
Barreiro Carreira, ki je svojo odlično podano napoved 
popestril z razlago o plimi in vplivu vremenskih razmer 
na valovitost oceana ter o erozijskih učinkih valov na 
obalo. Rodil se je leta 1977 in diplomiral iz fizike na 
Univerzi Santiago de Compostela. Med letoma 2002 in 
2010 je delal kot napovedovalec vremena in razvijalec 
numeričnih meteoroloških modelov v regionalnem 
centru MeteoGalicia. V tem obdobju je že nastopal 
tudi kot napovedovalec vremena na televizijski postaji 
Galicia TVG. Leta 2010 se je pridružil TVE (Španska 
državna televizija). Martín Barreiro je specialist za 
pomorsko meteorologijo. Za nagrado se je potegovalo 
19 kandidatov.

Nagrado za najboljši novinarski članek s področja 
meteorologije je prejel Stéphane Foucart, ki v 
francoskem časopisu “Le Monde” redno objavlja 
članke o podnebnih spremembah in njihovem vplivu 
na družbo in gospodarstvo. Njegove članke odlikujejo 
strokovna neoporečnost in široka razgledanost ter 
odkrivanje manj očitnih povezav med podnebnimi 
spremembami in družbenimi ter gospodarskimi 
dogodki. 

Nagrada za najboljši projekt s področja komunikacije s 
široko javnostjo je pripadla »Festivalu vreme, umetnost 
in glasba« (Festival of Weather, Arts and Music) pod 
vodstvom  Pierrette Thomet Stott. Festival združuje 
umetnost, glasbo in meteorološko znanost. Do 
podelitve nagrade so imeli tri zelo uspešne dogodke, 
na katerih so se srečali zelo različni deležniki. Prvi 
festival so organizirali leta 2012, udeležilo se ga je 

Na levi sliki so strokovnjaki za komunikacijo, na desni pa Jay Trobec predava o prekinitvi programa, ko meteorolog na televiziji 
KELO objavi opozorilo o nevarnem vremenskedm dogodku. (Foto: T. Cegnar)

okoli 1000 ljudi. Ponudili so raznolike dejavnosti, 
kot so vremenski sejem, glasbeni recitali, vprašanja 
in odgovori o podnebnih spremembah, umetniška 
razstava, vremenska klinika in rekonstrukcija Lewis 
Fry Richardsonove »tovarne napovedi«. Odkrili so 
izvirne načine za komunikacijo in prepletanje lepega 
z zanimivostmi s področja meteorologije in s tem 
pripomogli k izboljšanju razumevanja meteorologije 
med splošno javnostjo. 

Posebej smo izpostavili tudi fundacijo »We are water« 
za njeno delo na področju ozaveščanja javnosti 
o uporabi vode in pomoč državam v razvoju pri 
zagotavljanju sanitarne in pitne vode. Delo fundacije 
izstopa s humanitarnim delom in ozaveščanjem 
javnosti, a tudi s festivalom kratkih umetniških filmov 
na temo pomena vode in podnebnih sprememb. 

Na konferenci v Sofiji so prvič podelili nagrado za 
izjemen prispevek k delovanju EMS. Nagrade sem 
se razveselila in jo sprejela kot zavezo k še bolj 
zavzetemu delovanju. Kot ustanovni član EMS že vse 
od začetka aktivno prispevam k uspehom EMS na 
področju komuniciranja in pri organizaciji ter izvedbi 
konferenc. 

EMS srebrna medalja

Na konferenci redno podeljujemo EMS srebrno 
medaljo za izjemne znanstvene dosežke. Dobitnik 
tega priznanja v Sofiji je bil Anton Eliassen za svoj 
izjemen prispevek k razvoju meteorologije v Evropi in 
svetu. Opravil je pionirsko delo na področju uvajanja 
dostopa do meteoroloških podatkov brez plačila in s 
tem prispeval k boljšim meteorološkim storitvam in 
ozaveščenosti javnosti o meteorologiji ter okoljskih 
tematikah. Na mednarodnem področju je odigral 
ključno vlogo pri pripravi in uveljavitvi Konvencije 
o čezmejnem širjenju onesnaženja zraka na velike 
razdalje. Sodeloval je pri upravljanju in razvoju 
številnih evropskih meteoroloških institucij, kot so 
Evropski center za srednjeročne napovedi vremena 
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(ECMWF), Evropska interesna skupina za področje 
meteorologije (ECOMET), Evropska organizacija za 
uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT), na 
svetovni ravni pa Svetovna meteorološka organizacija 
(SMO). 

Pregled zaslug nagrajenca je podal Alain Ratier, 
generalni direktor EUMETSATa. 

EMS srebrno medaljo kot priznanje k izjemnim 
prispevkom k razvoju meteorologije v Evropi so prvič 
podelili leta 2008. V preteklosti so nagrado prejeli 
Karin Labitzke (Nemčija), René Morin (Francija), 
Lennart Bengtsson (Švedska/Nemčija), David Burridge 
(Združeno kraljestvo), Jean-François Geleyn (Francija/
Češka), Tim Palmer (Združeno kraljestvo), Hartmut 
Grassl (Nemčija) in Peter Lynch (Irska).

Delavnica o komuniciranju podnebnih 
sprememb

S podporo SMO, natančneje g. Michaela Williamsa, 
ki vodi stike z javnostmi pri SMO, sem izpeljala 
enodnevno delavnico na temo, kako podajati 
dogajanje v zvezi s podnebnimi spremembami 
javnostim. Delavnica je potekala v sredo, 9. 
septembra. Udeležba je bila možna le na osnovi 
vabila. Pritegnila sem širok spekter udeležencev. Med 
29. udeleženci so bili vrhunski znanstveniki, kot je dr. 
Peter Stott, predstavnik za komuniciranje Ameriškega 
meteorološkega društva (AMS), nekaj napovedovalcev 
vremena, predstavniki služb za komuniciranje z 
javnostmi evropskih meteoroloških služb, med njimi 
tudi meteorološke službe Združenega kraljestva (UK 
Met Office), strokovnjakinji za komunikacijo ECMWF, 
klimatolog iz nemške meteorološke službe (DWD), 
prejemniki EMS nagrad za medije, predstavnik 
fundacije “We are water”, vodja odnosov z javnostmi 
SMO in drugi. Izmenjali smo primere dobre prakse 
in predstavili svoje načrtovane projekte za veliko 

Anton Eliassen, dolgoletni direktor norveške državne 
meteorološke službe, prejemnik srebrne EMS nagrade. 
(Foto: T. Cegnar)

podnebno konferenco, ki je bila v Parizu decembra 
2015. Delavnica je bila po oceni sodelujočih zelo 
uspešna in koristna za izmenjavo izkušenj in primerov 
dobrih praks.

Organizacijski odbor konference v Trstu 
septembra 2016

Kot članica organizacijskega odbora za konferenco 
EMS/ECAC 2016, ki je bila v Trstu septembra 2016, 
sem predlagala uvedbo sekcije o upravljanju s 
kakovostjo in institucionalnimi vidiki ter certifikati 
o strokovni usposobljenosti za posameznike. 
Kakovostno vodenje in izboljševanje zmogljivosti 
je zadnja leta popularno tudi med državnimi 
meteorološkimi službami in v SMO. Oživila sem sekcijo 
za prilagajanje na podnebne spremembe in ohranila 
vse običajne sekcije v svoji domeni. Z italijanskimi 
kolegi smo se dogovorili o sodelovanju pri izvedbi 
vzporednih dogodkov za širšo javnost. 

Sekcija za medije in komunikacijo

Sekcijo za medije in komuniciranjo organiziram vsako 
leto že vse od prve EMS konference dalje. V Sofiji smo 
začeli s predstavitvijo Martina Barreira, dobitnika 
nagrade za najboljšo TV vremensko napoved, ki smo jo 
tudi predvajali. Nadaljeval je meteorolog slovenskega 
porekla, ki vodi skupino meteorologov na privatni TV 
postaji KELO v Južni Dakoti. V primeru nevarnega 
vremenskega dogodka, ki ga na njihovem območju 
sestavljajo predvsem tornadi, lahko kadarkoli prekine 
TV spored z vremenskimi informacijami. Finec Atte 
Harjanne je analiziral obnašanje uporabnikov spletnih 
meteoroloških informacij. Grk Panos Giannopoulos je 
predstavil uporabo Twitterja za širjenje meteoroloških 
informacij, Dario Giaiotti pa se je omejil na vlogo 
družbenih omrežij za posredovanje opozoril na 
nevarne vremenske dogodke v Italiji. Dotaknili smo 
se posredovanja negotovosti v sezonskih napovedih, 
kako oblikujejo informacijo o sezonskih napovedih je 
prikazal Bolgar Ilian Gospodinov. Irski kolega Gerald 
Fleming je prezentacijo posvetil vlogi komunikacije 

Predavatelji v drugem delu medijske sekcije. (Foto: T. 
Cegnar)
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pri posredovanju storitev. O vremenskih storitvah 
za uporabnike je govorila Ine-Therese Pedersen iz 
Norveške. Njen kolega Hans Olav Hygen je predstavil 
projekt »Napoved vremena v letu 2050« z odgovori 
na odzive javnosti. Pierret Thomet Stott je predstavila 
nagrajeni projekt »Festival vremena, umetnosti 
in glasbe«, ki ga vodi pod okriljem Kraljevega 
meteorološkega društva. Predstavila se je tudi 
fundacija »We are water« z ozaveščanjem javnosti o 
pomenu dostopnosti sanitarne in pitne vode, ogledali 
smo si nekaj kratkih umetniških filmov z njihovega 
festivala.

Zgoščenka s prispevki na področju 
komunikacije

Tako kot že dolgo vrsto let smo tudi tokrat s podporo 
ARSO pripravili zgoščenko s prispevki, ki so bili 
predstavljeni na sekcijah mediji in komunikacija 
ter komunikacija opozoril ob nevarnih vremenskih 
dogodkih, dodali pa smo razpravo z delavnice o 
komuniciranju podnebnih sprememb. Zgoščenko 
so prejeli vsi avtorji, delili smo jo tudi udeležencem 
konference v Trstu.

Nagrada Harry Otten za inovacije

Na konferenci je potekal zaključni del izbora 
zmagovalca razpisa fundacije Harry Otten, ki vsako 
drugo leto podeli 25.000 € za najbolj izvirno idejo s 
področja meteorologije. Prvi krog izbirnega postopka 
je potekal spomladi, ko smo najprej iz večjega števila 
prijav izbrali manjšo skupino kandidatov. Izbrane smo 
pozvali k dopolnitvi predlogov in poleti smo iz tega 
ožjega kroga izbrali tri kandidate, ki smo jih povabili na 
zaključni izbor v Sofijo. Vsi trije finalisti so širši javnosti 
predstavili svoje predloge na vzporednem dogodku na 
konferenci. Upravni odbor fundacije je nato na zaprti 
seji izbral zmagovalca, ki smo ga razglasili na skupni 
slovesnosti ob podelitvi nagrad v sklopu konference.  

Prva nagrada 25.000 € je bila dodeljena za izvirno 
idejo, kako pridobiti dodatne informacije o vetru in 
vlažnosti v ozračju iz letalskih sledi. Prejel jo je Olivier 
Boucher iz Laboratoire de Météorologie Dynamique, 
UPMC / CNRS v Parizu. 

Sistem napovedovanja obilnih nalivov in hudourniških 
poplav je zasnoval Tim Hewson v sodelovanju s 
Florianom Pappenbergerjem, oba delata v ECMWF. 
Sistem napovedovanja osončenja na osnovi podatkov 
foto-voltaične mreže pa je ideja Alexandrosa G. 
Charalambidesa iz   PROGNOSIS v Grčiji. Obe ideji sta 
bili nagrajeni s po 2.500 €. 

Nagrada Solco W. Tromp fundacije

Prvič smo na konferenci EMS podelili nagrado za 
izjemen članek s področja biometeorologije. Prejel 
jo je Bert G. Heusinkveld za članek o toplotnem 
otoku mesta Rotterdam, ki ga je leta 2014 objavil 
v Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 
Nagrajenec je prejel 1000 USD in potne stroške ter 
kotizacijo za udeležbo na konferenci. Nagrajenca 
je izbral petčlanski odbor specialistov na področju 
biometeorologije. Predsednik Solco W. Tromp 
fundacije in predsednik EMS sta v Sofiji slovesno 
podpisala dogovor o triletnem sodelovanju. Fundacija 
upravlja z delom zapuščine uspešnega znanstvenika 
in gospodarstvenika ter od leta 1955 dalje tudi 
biometeorologa Solca W. Trompa, ki je do svoje 
smrti leta 1993 na interdisciplinarnem področju 
biometeorologije zapustil množico objav, v Leydnu pa 
je osnoval biometeorološki raziskovalni center. 

Zahvala

Prenočišče in dnevnice za udeležbo na konferenci je 
prispeval ARSO, letalsko karto fundacija Harry Otten, 
kot prejemnica ene izmed nagrad EMS pa sem bila 
oproščena plačila kotizacije.

Udeleženci delavnice o komuniciranju podnebnih sprememb. (Foto: T. Cegnar)
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16. Letno srečanje Evropske meteorološke 
zveze in 11. Evropska konferenca o 
aplikativni klimatologiji

Tanja Cegnar

Pogled iz konferenčnega centra na Trg Unita v Trstu ponoči. (Foto: T. Cegnar)

Konferenca je potekala od 12. do 16. septembra 
2016 v Trstu. Prijavilo se je 637 udeležencev iz 45 
držav; največ je bilo Italijanov, in sicer kar 103. Po 
številu udeležencev so jim sledili Nemci, bilo jih je 
90, iz Velike Britanije je prišlo 42 udeležencev, iz 
Francije 33, iz Španije 31, iz Finske 30, med bolje 
zastopanimi državami naj omenim še Švico z 29 
udeleženci. Prvič se je zgodilo, da je bila številčno 
dobro zastopana tudi Slovenija, bilo nas je 15. 

Po izboru gostiteljev je bila vodilna tema konference 
“Kjer se srečajo ozračje, morje in kopno: povezovanje 
znanosti, aplikacij in deležnikov”. S tem naslovom so 
izpostavili pomen proučevanja morja in oceanov, ki 
v prejšnjih letih niso bili deležni posebne pozornosti. 
Podanih je bilo preko 400 predavanj in razstavljenih 
okoli 200 posterjev. Zaradi velikega števila prispevkov 
so predavanja potekala v petih sekcijah sočasno, 
poleg tega so vzporedno potekali tudi tako imenovani 
vzporedni dogodki. 

Prispevki na konferenci so bili razporejeni v številne 
sekcije, te pa so bile združene v 6 večjih sklopov. 
Prvi sklop je bil namenjen klimatologiji, urejala ga 
je Ingeborg Auer, drugi aplikacijam v meteorologiji, 
usklajeval ga je Will Lang, tretji sklop o sistemih in 
interakcijah v ozračju je urejala Renate Hagedorn, 
sklop o komunikaciji in izobraževanju je že od vsega 
začetka zaupan meni, meritve in opazovanja je 
koordiniral Frank Beyrich, numerično napovedovanje 
vremena pa Andrea Montani. Tokrat je konferenca 
še zadnjič potekala po ustaljeni delitvi tematik, v 

prihodnje bodo na konferenci le trije veliki tematski 
sklopi, v njih pa bo združenih več sekcij. Predlagana 
reorganizacija je povzročila največ nejevolje v 
skupnosti klimatologov, saj bodo v novi shemi 
podnebne sekcije porazdeljene med vse tri tematske 
skupine, nobena med njimi pa ne bo več namenjena 
zgolj podnebju.

Svet in skupščina Evropske meteorološke 
zveze

Sveta se udeležujem kot vodja projektne skupina za 
medije in komunikacijo, seveda nimam glasovalne 
pravice, imam pa obvezo neposrednega poročanja 
svetu o delu projektne skupine, lahko sodelujem v 
razpravi in sem seznanjena z vsemi tematikami, ki jih 
obravnava svet. Svet se je sestal dan pred začetkom 
konference, večino časa smo razglabljali o bodočem 
preoblikovanju konference.
 
Po končanem sestanku sveta sem v odsotnosti 
predsednika našega meteorološkega društva 
zastopala slovenske meteorologe na letni skupščini. 
Skupščina je predvsem formalnost, saj je potrebna 
za potrditev sklepov sveta, kar zagotavlja preglednost 
in javnost delovanja EMS. Tokrat je bila s strani 
delegatov izpostavljena potreba po ponovni 
oživitvi prizadevanja za harmonizacijo strokovnega 
certificiranja in akreditacije. Podobnega projekta 
smo se pred leti že lotili, a smo ga kmalu opustili, 
saj so razmere v Evropi zelo raznolike in je bilo 
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zaradi parcialnih interesov nemogoče najti skupni 
imenovalec in uporabno rešitev. V prihodnje bo ta 
projekt vsekakor potrebno ponovno vzpostaviti; kako 
se bo EMS tega lotila, nismo dorekli.

Projektna skupina za medije in 
komunikacijo

Med konferenco smo se sestali člani projektne 
skupine. Določiti smo morali sestavo za naslednje 
dvoletno obdobje, skupino sestavljamo Inge Niedek, 
Jay Trobec, Gerald Fleming, Rasmus Benestad. Še 
naprej pa ostajam vodja skupine. Vsak član ima 
določene zadolžitve in predstavlja vezni člen s 
sorodnimi mednarodnimi organizacijami. Dogovorili 
smo se za dejavnosti v letu 2017; poleg organizacije 
sekcije za komunikacijo in medije, razpisa in izpeljave 
izbora za tri medijske nagrade bomo v Dublinu 
organizirali medijski dan in trening delavnico. Slednja 
je odvisna od tega, koliko sponzorskih sredstev bomo 
uspeli zbrati. Že vrsto let smo najuspešnejša projektna 
skupina v okviru EMS.

Nagrada za tehnološke dosežke

Čeprav nisem bila udeležena v odboru, ki je odločal 
o prejemniku na novo uvedene prestižne nagrade 
za tehnološki dosežek, z veseljem omenjam, da si je 
prvo tovrstno nagrado z ECMWF delil Bojan Černač, 
zaposlen na ARSO. Prejel jo je za razvoj in uporabo 
visoko zmogljivega merilnega sistema, ki omogoča 
nadzor, upravljanje in diagnosticiranje merilne mreže z 
oddaljene lokacije. To je vsekakor velik dosežek. Bojan 
Černač je o sistemu opravil predavanje za naslovom 
»Distributed Environmental Measuring System« v 
sekciji o meritvah. Na ARSO razvit modularni koncept 
enotnih merilnih sistemov, ki podpirajo nadzor, 

Sodelavec ARSO g. Bojan Černač je dobil prestižno nagrado 
za tehnološke dosežke. (Foto: T. Cegnar)

upravljanje in diagnostiko s poljubne oddaljene 
lokacije ter optimizacijo vzdrževanja in upravljanja 
omrežja se je izkazal za vrhunsko rešitev za zajem, 
obdelavo in prikaz velikih količin meteoroloških in 
hidroloških podatkov.

Science café

Gostitelji konference so želeli konferenčne vsebine 
približati tudi lokalnim prebivalcem. V ta namen so 
drugi in četrti dan zvečer organizirali pogovor z uvodno 
predstavitvijo v eni izmed tradicionalnih kavarn v 
bližini konferenčnega centra. Dogodek je potekal 
v italijanščini, da bi se lahko kar najbolj približali 
zainteresirani laični javnosti. Sodelovala sem na 
prvem dogodku, ki je bil namenjen biometeorologiji 
v dobi podnebnih sprememb. Kot uvodničarja sva 
sodelovala z Adrianom Tompkinsom. Udeleženci 
so naju spraševali predvsem za mnenje o njihovih 
lokalnih težavah. Drugi dogodek je bil namenjen 
podnebnim spremembam in onesnaženosti zraka, 
uvodničarja sta bila Silvio Gualdi in Fulvio Stel.

Nagrade s področja medijev in 
komunikacije

Za dolgoletno napovedovanje vremena na italijanski 
državni televiziji je nagrado prejel poročnik Guido 
Guidi, ki je svoje bogate izkušnje na področju 
napovedovanja vremena in delovanja v mednarodni 
meteorološki srenji predstavil s krajšim predavanjem v 
sekciji za medije in komunikacijo.
 
Po priznanje je prišel lanski nagrajenec za novinarske 
dosežke Stéphane Foucart, ki dela pri časopisu Le 
Monde. Ozadje pojava in razmaha podnebnih skep-
tikov je predstavil v krajšem predavanju na sekciji za 
medije in komunikacijo.

Generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije 
je sodeloval na otvoritvi s strateškim predavanjem in s 
predavanjem na evropski delavnici o komuniciranju. (Foto: 
T. Cegnar)
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V kategoriji projektov je zmagal “Science park”, 
projekt avstrijske meteorološke službe. Namenjen 
je publiki vseh starosti, postavljen je na prostem; 
kljub temu, da je pisnega gradiva z razlagami veliko, 
zagotavljajo tudi vodene oglede. Posebno pozornost 
so namenili povezavam med vsakdanjim življenjem in 
meteorologijo. Projekt se bo iz Dunaja predvidoma širil 
tudi v druga mesta, kjer ima državna meteorološka 
služba osebje in prostor.
 
Zaradi izvirnosti in interaktivnosti smo izpostavili 
projekt “Sandscape”, v katerem udeleženci gradijo 
peščeno naselje in ob tem skupaj z znanstveniki 
razglabljajo, kako pozidano okolje vpliva na gibanje 
in kakovost zraka ter kako vpliva na zadovoljstvo in 
zdravje ljudi.

EMS srebrna medalja

Tudi v Trstu smo podelili EMS srebrno medaljo za 
izjemne znanstvene dosežke. Dobitnik tega priznanja 

v letu 2016 je bivši generalni sekretar Svetovne 
meteorološke organizacije Michel Jarraud. Nagrado si 
je prislužil s prispevkom k uvedbi spektralne metode v 
numerično napoved vremena, ključno vlogo v razvoju 
SMO v vodilno svetovno organizacijo na področju 
vremena, podnebja in voda v sistemu ZN, sodelovanju 
pri razvoju velikih iniciativ, kot je na primer Globalni 
okvir za podnebne storitve. Predavanje po prejemu 
nagrade je naslovil »Izzivi meteorologije v 21. stoletju«.

Pregled zaslug nagrajenca je nanizal Ivan Čačič, 
predsednik regije VI SMO, v času konference tudi 
stalni predstavnik Hrvaške pri SMO, »ex officio« član 
Izvršnega sveta SMO, član PWS ekspertne skupine in 
PWS koordinacijske skupine, poleg tega je tudi član 
hrvaškega združenja novinarjev.

Četrta evropska delavnica o komuniciranju

G. Michael Williams je skupaj z EMS, ECMWF in 
EUMETSAT organiziral delavnico o komunikaciji za 
evropske meteorološke službe. Del te delavnice je bila 
redna EMS sekcija za medije in komunikacijo. Tokrat 
je bila udeležba na delavnici nad pričakovanji.
 
Prvi sklop predavanj je bil namenjen izboljšanju 
odpornosti na vremenske dogodke. Včasih smo 
govorili le o tem, kakšno bo vreme, zdaj se pozornost 
usmerja v to, kakšne bodo učinki in posledice 
vremena. Drugi sklop, v katerem je s predavanjem 
sodeloval tudi generalni sekretar SMO Petteri Taalas, 
je izpostavil, da podnebne spremembe prinašajo 
vse več različnih tveganj, zgodnje opozarjanje pa je 
bistveno za pravočasno ukrepanje. Predstavljenih 
je bilo več primerov dobrih praks v državnih 
meteoroloških službah. Pomen učinkovitega 
komuniciranja so predavatelji ponazorili na primeru 
podnebne konference v Parizu, med razpravljalci je 
bil tudi Michel Jarraud. V nadaljevanju delavnice je 
Clare Nullis koordinirala pogovor na temo uporabe 
družabnih omrežij za širjenje informacij in ozaveščanje 
v meteorologiji. Zaključni del je Michael Williams 

Michel Jarraud, bivši sekretar SMO, je prejemnik srebrne 
EMS medalje 2016. (Foto: T. Cegnar)

Sekcija za medije 
in komunikacijo 
je vedno dobro 
obiskana. (Foto: T. 
Cegnar)
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namenil inovativnim načinom komuniciranja in 
predvsem projektom za otroke.

Sekcija za medije in komunikacijo

Sekcija za medije in komunikacijo mi je najljubša 
izmed vseh, organiziram in vodim jo že od vsega 
začetka. Andrea Taylor je predstavila test za 
preverjanje strategij za komuniciranje negotovosti 
v sezonskih napovedih. Sledil je Peter Höppe, 
ki je govoril o pomenu komunikacije z vidika 
zavarovalništva. Eleni Karali je razčlenila lastnosti 
spletnih portalov za prilagajanje na podnebne 
spremembe. Sama sem prikazala zasnovo in 
razvoj Eko konference, ki jo že sedem let zapored 
organiziram skupaj z društvom Planet Zemlja. Thomas 
Wostal je predstavil nagrajeni projekt “Science park”. 
V lastnosti formatov, ki se uporabljajo za posredovanje 
informacij, se je poglobil Klemen Blokar. Po odmoru je 
John Teather predstavil svoje videnje TV vremenskih 
napovedi in nasvete, kako izboljšati prepoznavnost. 
Pozornost vedno pritegne Jay Trobec, tokrat je govoril o 
TV vremenskih napovedih in družabnih omrežjih. Film 
z naslovom Glas snega je komentiral Sergio Nordio, 
film je namenjen izobraževanju in popularizaciji 
meteorologije. Stephane Foucart je osvetlil razvoj 
podnebnega skepticizma in ga postavil v zgodovinski 
in politični kontekst. Hans Olav Hygen je prikazal 
zelo neobičajen način popularizacije meteorologije s 
pomočjo gledališke igre Neurje. Sledili sta predstavitvi 
vsebin obeh posterjev, ki sta bila razobešena v 
preddverju.

Sekcija o strategijah za prilagajanje na 
podnebne spremembe

Vsako drugo leto André Jol z nekaj moje pomoči 
organizira sekcijo, ki je namenjena predstavitvi 
strategij za prilagajanje na podnebne spremembe. 
Tudi letos smo imeli nekaj zanimivih predavanj. André 
je podal pregled državnih in mestnih prilagoditvenih 

strategij in ukrepov. Ingeborg Auer je predstavila razvoj 
avstrijske prilagoditvene strategije od zasnove do 
udejanjanja. Kako Munich RE z razsikavami pomaga 
pri prilagajanju na podnebne spremembe je orisal 
Peter Höppe. Predstavila sem vlogo in uporabnost 
izdelkov SMO Komisije za klimatologijo pri načrtovanju 
prilagajanja na podnebne spremembe. Tjaša Pogačar 
pa je predstavila projekt EU HEAT-SHIELD. 

Kakovost in certifikati

Kot članica organizacijskega odbora za konferenco 
EMS/ECAC 2016, sem v Trstu vpeljala sekcijo o 
upravljanju s kakovostjo in institucionalnimi vidiki ter 
certifikati o strokovni usposobljenosti za posameznike. 
Čeprav smo vsi soglašali, da je to izredno zanimiva 
in vedno bolj pomembna tema, je bilo težko zbrati 
dovolj prispevkov. Sekcijo je organiziral in vodil Jelko 
Urbančič. V času, ko se v Evropi in svetu pojavlja 
vse več ponudnikov vremenskih in podnebnih 
storitev, bi usklajen pristopi k certificiranju in 
akreditaciji pomagal preseči težave zaradi različnih 
izobraževalnih programov, uporabnikom pa omogočil 
lažje primerjanje med izvajalci in ponudniki storitev. 
Predstavljeni prispevki so objavljeni v digitalni 
publikaciji, ki sem jo pripravila s prispevki izbranih 
sekcij.

Simpozij Podnebne spremembe - 
Prilagajanje in blaženje

V sredo popoldne sva z A. Jolom iz Evropske 
agencije za okolje vodila plenarno razpravo na 
temo podnebnih sprememb z vidika sprejetega 
Pariškega sporazuma. Želeli smo izpostaviti primere 
dobrih praks na področju prilagajanja in blaženja 
podnebnih sprememb. Pozdravni nagovor je imela 
Inge Auer, vodja programskega sklopa konference 
za klimatologijo. V začetku so štirje predavatelji 
vpeljali zanimive tematike, na osnovi katerih se je 
nato odvijala razprava. Prvi je govoril Antonio Navarra 

Plenarna razprava o podnebnih spremembah. (Foto: T. Cegnar)
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iz Programa skupne pobude za področje podnebja 
in predsednik Evropsko-Mediteranskega centra 
za podnebne spremembe, predavanje je namenil 
blaženju podnebnih sprememb. Drugi govorec 
je bil Peter Höppe, Munich Re, vodja Geo Risk 
raziskovalnega podnebnega centra, pojasnil je vlogo 
zavarovalniškega sektorja v prilagajanju na podnebne 
spremembe in s tem povezane raziskave, ki jih 
opravljajo. Ceri J. Vincent, predsedujoča 
CO2GeoNet izvršnemu odboru, je pojasnila tehnologijo 
in realne možnosti za zajemanje in shranjevanje 
ogljika. Zadnji govorec je bil Selvaraju Ramasamy 
s sektorja Podnebje in okolje pri Organizaciji ZN za 
prehrano in kmetijstvo, osredotočil se je na grožnjo, 
ki jo podnebne spremembe predstavljajo pridelavi 
hrane in možne ukrepe. Zanimivo je, da skoraj nihče v 
dvorani ni verjel, da je možno dvig povprečne svetovne 
temperature glede na predindustrijsko dobo omejiti na 
1,5 °C, zelo majhen delež publike je bil prepričan, da 
bo dvig uspelo omejiti na 2 °C. Vsekakor doslej spre-
jete zaveze držav ne zadoščajo za tako omejitev. Po 
rekordno toplem letu 2015 na svetovni ravni, se obeta 
še bolj rekordno leto 2016.

USB ključki s prispevki na področju 
komunikacije

Vsa leta doslej smo s prispevki na temo komunikacije 
objavljali zgoščenko s prispevki, ki so bili predstavljeni 
na sekcijah mediji in komunikacija ter komunikacija 
opozoril ob nevarnih vremenskih dogodkih, dodali 
smo tudi prispevke z delavnice o komuniciranju. 
Tokrat nam je Munich RE prijazno zagotovila USB 
ključke, da smo digitalno publikacijo lahko objavili 
na sodobnejšem nosilcu, ki omogoča ogled tudi na 
pametnem telefonu.

Nagrada Harry Otten za inovacije

Nagrade fundacije Harry Otten podeljujemo vsaki 
dve leti, vendar se konference kot podporniki 
udeležujemo vsako leto. V Trstu smo udeležencem 
ponudili pogostitev v odmoru po slovesni podelitvi 
nagrad. Podpredsednik fundacije Dennis Schulze je 
na kratko predstavil fundacijo in razpis za nagrade 
v letu 2017. Udeležencem konference smo ponudili 
letake z informacijami, rok za oddajo vloge je med 15. 
septembrom 2016 in 10. marcem 2017.

Nagrade Solco W. Tromp fundacije

EMS Tromp nagrado za izjemen članek s področja 
biometeorologije, smo podelili drugič. Tokrat jo 
je prejela Barbara Templ za članek “Flowering 
phenological changes in relation to climate change 
in Hungary”, ki ga je skupaj z E. Vincze in B. Czúcz, 
objavila v “International Journal of Biometeorology”. 
Ker smo želeli spodbuditi k udeležbi na konferenci tudi 

mlade strokovnjake, smo mladim biometeorologom 
prvič podelili nagrade za udeležbo na konferenci. V 
preteklosti smo opažali, da je mladim strokovnjakom 
težko zagotoviti dovolj sredstev za udeležbo na 
konferenci in skupne rezultate dela so največkrat 
predstavljali mentorji, ki so včasih imeli tudi po več 
predavanj v isti sekciji. Da bi udeležbo omogočili 
mladim strokovnjakom, smo razpisali 6 nagrad v višini 
700 €, podelili smo jih le 5, saj se prejemnik iz Turčije 
konference zaradi političnih razmer v domovini ni 
mogel udeležiti. Nagrade so prejeli Jana Fischereit za 
prispevek “Assessing uncertainties for the calculation 
of perceived temperature in an urban environment”, 
Mikhail I. Varentsov za “Investigation of detailed 
spatial structure of the Moscow megacity climate 
features to the newest meteorological observations 
and regional climate modelling with connection to 
human comfort”, Pavel Konstantinov za “Urban Heat 
Island’s intensity research of Arctic city during winter 
and its influence on inhabitants’ thermal comfort”, 
Spyridon Paparrizos za “Present and future responses 
of growing degree days for Crete island in Greece” in 
naša sodelavka Ajda Valher za “Crop water balance 
variability”.

Na svidenje v Dublinu

Več o konferenci v Trstu lahko preberete na spletnem 
naslovu www.ems2016.eu. Prihodnja konferenca bo 
od 4. do 8. septembra 2017 v Dublinu na Irskem, 
naslov konference bo »Evropska konferenca za 
aplikacije v meteorologiji in klimatologiji«. Zasnovana 
bo po novi razporeditvi tem, ki predvideva tri glavne 
sklope; prvi bo namenjen razumevanju vremenskih in 
podnebnih procesov, drugi sodelovanju z družbo, tretji 
pa operativnim procesom in aplikacijam. Informacije 
o konferenci v Dublinu najdete na spletnem naslovu 
www.ems2017.eu.

Mladi ruski znanstveniki. (Foto: T. Cegnar)
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Dr. Oskar Reya priznani slovenski 
meteorolog in znanstvenik

Dr. Tanja Gomiršek, Goriški muzej

V dislocirani enoti Goriškega muzeja na gradu 
Dobrovo smo 24. 11. 2016 slovesno odprli pregledno 
razstavo v spomin dr. Oskarju Reyi. Oskar Reya se 
je namreč rodil v Kozani v Goriških brdih 3. julija 
19001.  Po prvih treh razredih slovenske gimnazije v 
Gorici je ob izbruhu vojne med Italijo in Avstrijo leta 
1915 odšel sprva v Judenburg in srednjo šolo končal 
po vojni. Prav vojna izkušnja, in trdo delo v tovarni v 
Judenburgu, ga je po besedah Reyevega sina Jurija, 
tako zaznamovala, da se je takrat odločil za nadaljnji 
študij. Po končani maturi leta 1921 je nadaljeval 
študij geografije in prirodoslovja na univerzi v 
Ljubljani, študij pa dokončal v Beogradu, kjer je 
študiral fizikalno geografijo in meteorologijo. Leta 
1925 se je zaposlil na Meteorološkem zavodu na 
univerzi v Ljubljani, štiri leta kasneje pa doktoriral na 
Zagrebški univerzi. Izpopolnjeval se je tudi v Berlinu, 
Münchnu, Parizu in na observatoriju na Zugspitze.
(Savnik, 1987). Na razstavi je predstavljeno njegovo 
življenje, delo ter številna zanimanja. V tem prispevku 
pa se želimo posvetiti prikazu njegovih raziskav 
in delovanja, predvsem na področju strokovnega 
udejstvovanja. Reyeva je dejavnost prikazana tudi na 

1 V Primorskem slovenskem biografskem leksikonu (PSBL) je 
naveden napačen mesec rojstva. To je razvidno tudi iz podatkov na 
rojstnem, uslužbenskem ter potnih listih, ki jih hrani družina pok. 
Reye.

Oskar Reya leta 1946. (arhiv družine Reya, Ljubljana)

spletni strani Slovenskega meteorološkega društva, 
saj je prav Reya z mladimi meteorologi začutil potrebo 
po organiziranem društvenem delovanju (Medmrežje 
1). 

Reyev interes za meteorologijo in klimatologijo se 
je pokazal z doktorsko disertacijo z naslovom Letni 
tok temperature v Sloveniji, s katero je promoviral v 
Zagrebu leta 1929. Oskar Reya je kot vodja Zavoda 
za meteorologijo in geodinamiko ustvaril najboljše 
pogoje za razvoj slovenske meteorologije. Prav na 
njegovo pobudo leta 1950 je bila meteorologija 
uvedena kot samostojni študij na Ljubljanski univerzi. 
Trudil se je, da je kot raziskovalec ujel korak s hitro 
razvijajočo stroko v Evropi. Kot vodja potresne 
opazovalnice na Univerzi v Ljubljani je leta 1925 
nabavil takrat vrhunski tehnični dosežek, Wiechertov 
seizmograf, kot upravnik Zavoda za meteorologijo in 
geodinamiko pa je leta 1972 uspešno vodil akcijo za 
nabavo Wiertbertalovega vodoravnega seizmografa, 
ki ga je dal namestiti v kleti Univerze v Ljubljani. To 
je bila za tisti čas najsodobnejša naprava, ki jo sedaj 
kot muzejski objekt hrani Astronomsko-geofizikalni 
observatorij na Golovcu. Svoje raziskovalno delo 
je redno predstavljal v strokovnih razpravah v 
Geografskem vestniku. Leta 1928 je objavil prispevek 
z naslovom Dnevna amplituda zračne temperature 
na Slovenskem in njih letni tok (Reya 1928). V njem 
je na podlagi meritev na 11 postajah v obdobju 35 
let ugotavljal tipe letnega poteka amplitude dnevne 
temperature z ugotovitvijo, da imamo v Sloveniji tri 
različne tipe: »litoralnega, zmerno kontinentalnega in 
kontinentalnega«. Med obema vojnama se je največ 
ukvarjal z mrežo meteoroloških postaj v Sloveniji. Leta 
1928 je v prispevku Letni tok padavin na Slovenskem 
(Reya 1929) ugotavljal, da imajo več padavin kraji, ki 
so obrnjeni k prihajajočim depresijam. Na splošno je 
opažal, da »se depresije izogibljejo Alp in da potujejo 
praviloma preko Gornjeitalske ravnine, od tu dalje 
preko Panonske ravnine ali preko Jadranskega 
morja.« Tako večina depresij na Slovenskem 
»pripada sekundarnim depresijam, ki se stvarjajo iz 
takozvanega jezika primarne depresije« (Reya 1929). 
Glede na tri faktorje: vetrove splošne cirkulacije v 
atmosferi, vetrove, ki spremljajo depresije in vetrove 
lokalnega značaja, je razlagal vetrovne razmere krajev 
v Sloveniji v prispevku Smeri vetrov na Slovenskem in 
njih letni tok (Reya 1931) leta 1931. Ugotavljal je, »da 
prevladujejo vetrovi ciklonskega značaja s situacijo, 



38

Oskar Reya (prvi z leve) na 
konferenci v Chamonixu leta 
1956. (arhiv družine Reya, 
Ljubljana)

ko se depresija nahaja nad gornjim Jadranom, od 
koder odpotuje potem vzdolž jadranske obale proti 
jugovzhodu.« (Reya 1931) Do leta 1940 je vsako leto 
objavil strokovni članek in sicer: Cikloni in padavine na 
Slovenskem (Reya 1932a), Odnošaji med padavinami 
in cikloni v Jugoslaviji (Reya 1933), Navali toplega 
in hladnega zraka v Dravski banovini (Reya 1934), 
Termografska registracija velikih dvigov in padcev 
temperature v Dravski banovini (Reya 1935), O 
toči v Dravski banovini v letu 1936 (Reya 1936–
1937), Učinek nočnika na meteorološke elemente 
(Reya 1938), Najnižje in najvišje temperature v 
Sloveniji (Reya 1939a). Po drugi svetovni vojni je v 
Geografskem vestniku objavil še razpravo Maksimalne 
intenzitete padavin v Slovenskem Primorju (Reya 
1948–49). Naj od Reyevih znanstvenih razprav 
omenimo še študijo Najvišje dnevne padavine v 
Sloveniji (Reya 1945a), ki jo je leta 1945 izdal Zavod 
za meteorologijo in geodezijo. Isti zavod je leto 
kasneje, 1946, izdal še Padavinsko karto Slovenije 
(Reya 1946b). Uprava hidrometeorološke službe pa je 
leta 1947 objavila raziskavo Močna in dolga deževja v 
Ljubljani (Reya 1947). 

Krajše prispevke s področja meteorologije in 
klimatologije je objavljal še v Proteusu ter drugih 
revijah: Kaj nam pripovedujejo oblaki? (Reya 1936a), 
Padavinske razmere v Sloveniji (Reya 1946–47), Letni 
tok padavin v Sloveniji (Reya 1947–48), Nastanek 
meglenega morja in temperaturni oblak (Reya 1956), 
Kraška burja (Reya 1950), Deset let meteorološkega 
opazovanja na Šmarni gori (Reya 1937a), Klima 
ljubljanske okolice (Reya 1937b) ter Vremenska 
služba v Sloveniji (Reya 1939b). 

Leta 1947 je Oskar Reya postal izredni profesor na 
takratni Prirodoslovno-matematični fakulteti Univerze 

v Ljubljani. Njegov študent Silvano Prodan se ga 
spominja kot zanimivega retorika, ki pa je v vsakem 
predavanju omenjal tudi njemu ljuba Brda. Tudi 
njegov sin Jure Reya se ga spominja kot strogega in 
nepopustljivega znanstvenika, ki pa je bil do študentov 
zelo blag. Če študent ni znal dovolj, mu je le naročil, 
naj se dobro nauči ter mu določil drug termin izpita, 
včasih kar pri sebi doma.

Med pomembnejšimi raziskavami s področja 
geografije naj omenimo njegov prispevek na kongresu 
v Sofiji leta 1936 z naslovom Nordföhn auf der 
Südseite der Karavanken, ki je bil objavljen tudi v 
zborniku kongresa (Reya 1936b). Referiral je tudi leta 
1958 na mednarodnem meteorološkem kongresu 
v Garmisch-Partenkirchnu z raziskavo Die hydrische 
Bilanz in den jugoslawischen Alpen (Reya 1958). V 
njegovi zapuščini je tudi več krajših separatov. Naj 
med njimi omenimo Ein einfaches Gerät zur Messung 
der potentiellen und reellen Evapotranspiration 
(Reya 1960). Reya je namreč razvil model merilca za 
evaporacijo, ki je bil kombinacija Thornthwaitovega 
in Garnierovega modela. Na III kongresu slovenskih 
geografov in etnografov v Jugoslaviji leta 1930 je 
sodeloval s prispevkom, ki je bil objavljen v španskem 
jeziku in sicer La dumjara variacio de la venta direkto 
en la slovena regiono (Reya 1930). Francosko 
združenje meteorologov je v njihovi reviji objavilo 
njegovo študijo Invasion de front froid dans les Alpes 
sudorientales (Reya 1957).

Kot v njegovem nekrologu, leta 1980 ugotavlja 
Valter Bohinc, se je Reya udejstvoval tudi kot 
poljudnoznanstveni pisatelj. »Leta 1940 je objavil 
poljudnostrokovno knjigo Vremenoslovje Bibliografski 
oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani navaja v svoji kartoteki nad 80 njegovih 
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Separatni 
odtis članka 
Oskarja Reye iz 
Geografskega 
vestnika leta 1940.

Oskar Reya odčitava meritve meteorološke postaje na ladji 
Rog. (arhiv družine Reya, Ljubljana)

samostojnih poljudnoznanstvenih člankov v raznih 
revijah, koledarjih in dnevnikih, poleg tega pa še nad 
40 člankov, ki jih je priredil po tujih avtorjih. Med 
originalnimi prispevki jih obravnava 43 njegovo ožjo 
stroko, meteorologijo in klimatologijo, 18 je potopisov, 
ostali pa poročajo zanimivosti iz najrazličnejših 
področij« (Bohinc 1980). Oskar Reya je bil namreč 
večstranska osebnost. Znana so njegova potovanja 
po svetu, saj je razen Avstralije in Antarktike obiskal 
vse celine, o čemer pričajo številni objavljeni potopisni 
prispevki. Bil je tudi strasten planinec in je svoje 
navdušenje predal tudi svojima sinovoma Igorju Juriju 
in Nikolaju. Sam se je povzpel celo na Elbrus na 
Kavkazu (Reya 1945b), na Atlas v severni Afriki (Reya 
1946a) in Mont Blanc (Reya 1931a). S planinarjenjem 
so povezani prispevki v Planinskem vestniku in 
drugih revijah: Vreme Triglava (Reya 1951), Vreme 
in podnebje v planinah (Reya 1932b), V Rezijo in na 
Kanin (Reya 1967), Po Poliškem Špiku ali Montažu 
(Reya 1961) ter Krn (Reya 1947). S planinstvom 
in pohodništvom so povezani tudi Reyevi opisi 
rastlinstva, ki jih je navadno objavljal v Jadranskem 
koledarju, po zaključku Reyeve znanstvene kariere, 
torej po upokojitvi. Iz prispevkov je razvidno, da Reya 
ni obiskoval gora zgolj z namenom doseči nek cilj, 
temveč je želel opozoriti na posebnosti rastlinstva 
ter geološke in podnebne posebnosti obiskanega 
območja. Na to temo je objavil: Nekaj zanimivih 
botaničnih sprehodov po okolici Trsta (Reya 1971), 
Botanični sprehodi po goriški okolici (Reya 1972), 
Botanični izleti na Matajur (Reya 1973), Botanični 
izleti na Višarje (Reya 1974), Botanični izleti v Julijske 
Alpe (Reya 1975). Njegov raziskovalni elan ga je vodil, 
da je skoraj 60-leten več kot leto dni, od 2. 7. 1959 do 
8. 8. 1960, potoval z ladjo Rog okoli sveta, saj je želel 
doživeti pravi tropski tajfun. Njegov pogum se je kazal 
tudi iz raziskav, ki jih je opravljal z vzponi z letali tudi 
6000 m visoko in to kljub dejstvu, da je imel družino.

Oskar Reya se je rad vračal v rodna Brda in ohranjal 
stike z vaščani ter drugimi Brici. Ob obisku v Kanadi 
je v dnevnik zapisal naslednje: »13. 2. 1960 
Amerika – Port Alberni:  Popoldne sem iskal Nado 
Kocjančič iz Šlorenca in njenega moža Jarca. Govoril 
sem telefonično z njo. Povedala mi je, da je tu tudi 
Karol Jakončič iz Kozane. Obiskal sem ga zvečer na 
12. Street 214 south. Bili so me zelo veseli« (Reya 
1959–1960). Starejši domačini se še spominjajo 
profesorja, ki se je ob obisku Kozane rad pogovarjal 
z domačini in seveda »tolkel po briško.« Brda je kot 
izrazito kmetijsko območje močno prizadela poletna 
toča. To dejstvo je Reya dobro poznal in poskušal 
po svojih močeh pomagati z organizirano obrambo. 
Leta 1953 je organiziral obrambo proti toči v Goriških 
brdih, gornji Vipavski dolini in na Bizeljskem, o 
čemer je referiral na mednarodnem kongresu v 
Zürichu leta 1954 in Chamonixu leta 1956. Postal 
je predsednik republiškega odbora za obrambo proti 
toči. Je najzaslužnejši, da so takrat v Brdih dobili 
sistem strelnih postaj z raketami (Savnik 1987). S 
tem v zvezi je leta 1954 napisal tudi več člankov 
v Koledarju Prešernove družbe in v Sadjarstvu, 
vinarstvu in vrtnarstvu (Bohinc 1980). Primorske 
novice (Cenčič 1953) pa so objavile pogovor z Reyo, 
v katerem je podrobno pojasnil delovanje strelne 
postaje ter načrtovano postavitev 26 postaj v Goriških 
brdih. Družina še hrani bogato Reyevo zapuščino, 
ki je skupaj z Reyevimi objavami vsekakor vredna 
pozornosti in nadaljnjih raziskav ter ovrednotenja. Pri 
slednjem mislimo zlasti njegov prispevek k razvijajoči 
se meteorološki stroki.
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