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“Ģeogrāfijas jaunatklāšana“ 
Ģeogrāfija ir sākusi veidoties reizē ar cilvēku sabiedrību [Buttimer 1994]. Tā augusi un mainījusies 
civilizācijas gaitā un bijusi viens no svarīgākajiem faktoriem, kuri gan tieši, gan netieši rosinājuši 
un ietekmējuši visu triju civilizācijas viļņu – agrārās un amatnieku, industriālās un postindustriālās 
[Toffler 1981] – attīstību. 
Šajā ziņā īpašu ievērību ir guvuši Renesanses laika (15.-16. gs.) jūrasbraucēju un ceļotāju atklājumi, 
kas iegājuši vēsturē ar nosaukumu „Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmets“. Tie ievadīja reālos 
vērojumos un pieredzē balstītu, empīrisku zemes iepazīšanu globālā skatījumā un līdz ar to deva 
jaunu, rosinošu informāciju gan par pasaules pārsteidzošo ģeogrāfisko daudzveidību un bagātību, 
gan par apguvei un izmantošanai noderīgām sauszemes un ūdeņu platībām un to aprisēm, tādējādi 
radīdami būtiskus priekšnoteikumus industriālas sabiedrības veidošanās sākumam 17. gs. Reizē ar 
to šis laikmets, aktualizēdams antīkās pasaules sasniegumus un plaši iesaistīdams kartogrāfijas, 
astronomijas un navigācijas instrumentu lietpratējus radošā ģeogrāfisku uzdevumu risināšanā, lielā 
mērā sagatavoja ģeogrāfijas tapšanu par zinātni, kā arī manāmi sekmēja kopējo jaunlaiku zinātnes 
veidošanās procesu Rietumos [Livingstone 1993].  
Ne mazāk nozīmīgs pavērsiens sabiedrības attīstībā ir postindustriālās civilizācijas vilnis, kas sāka 
izvērsties aizvadītā gadsimta otrajā pusē. Tas ir izvirzījis cilvēces progresa degpunktā informāciju, 
informācijas tehnoloģijas, informācijas sabiedrības veidošanos. Tālab jaunais attīstības posms tiek 
dēvēts arī par informācijas laikmetu. Tas nes lielas pārmaiņas visās dzīves jomās un, jo sevišķi, 
zinātnē. 
Šajā sakarā jāņem vērā, ka mūsdienu zinātnē notiek paradigmu maiņa [Siliņš 1999]. Līdz šim 
zinātnē ir dominējusi diferenciācija un šauri specializētu nozaru veidošanās, aprobežošanās ar 
analītisku un formālu domāšanas veidu. Taču šāda zinātne arvien biežāk vairs neatbilst laikmeta 
prasībām ne sava radošā potenciāla, ne efektivitātes ziņā. Viena no pašām svarīgākajām izmaiņām 
ir tā, ka rodas un noteicošo lomu iegūst apvienojošas, integrālas zinātnes – tādas kā informācijas 
teorija, sinenerģētika, nelīdzsvarotu sistēmu termodinamika. Līdztekus tam zinātnēs arvien vairāk 
ienāk holistiska un tēlaina domāšana, kas agrāk bija raksturīga tikai mākslām un citām 
humanitārajām jomām, bet tagad izrādās pieņemama un nepieciešama arī zinātnēs, lai nodrošinātu 
nepieciešamo progresu kā pamatpētījumos, tā lietišķu, praktisku uzdevumu risināšanā. 
Ģeogrāfijai allaž piemitusi integrāla ievirze, tieksme uz tēlainību un holistisku domāšanu, taču 
iepriekšējā laikmetā tas drīzāk kavēja nekā veicināja ģeogrāfijas iekļaušanos zinātniski-tehniskās 
revolūcijas galvenajā straumē. Tagad stāvoklis būtiski mainās, un ir saskatāma savdabīga 
„ģeogrāfiskās domāšanas renesanse“ [Verstappen 1997]. Viena no pasaulē plaši pazīstamām dienas 
avīzēm augošo interesi par ģeogrāfiju skaidro šādi: „Ģeogrāfija ir zinātņu karaliene, no tās cēlusies 
ķīmija, ģeoloģija, fizika un bioloģija, no tās cēlusies arī vēsture un ekonomika. Bez drošām 
priekšzināšanām par zemi dabas zinātnes ir vienkārši spēle pēc zināmiem noteikumiem, sociālās 
zinātnes – vienkārši ideoloģija“ [The Times 7th June 1990 – cit. pēc: Unwin 1992:1]. 
Šī nedaudz drastiskā izteikuma jēga labāk saprotama, ja ņem vērā, ka „mēs dzīvojam pirmās 
globālās revolūcijas sākumstadijā, uz mazas planētas, kuru acīmredzot mēs mežonīgi esam 
nolēmuši iznīcināt“ [Club of Rome 1991]. Agrākās „analītiskās“ ievirzes zinātnes izrādās 
mazspējīgas šādā situācijā. Tomēr maz ko lietas labā var darīt arī ģeogrāfija, būdama tikai vērsta 
uz integrāciju, bet neiedama uz priekšu savā attīstībā.  
Citiem vārdiem, šis laikmets paver ģeogrāfijai jaunus apvāršņus un tālejošas attīstības izredzes, bet 
reizē ar to arī izvirza sarežģītus, grūtus uzdevumus, kuri tai kā vienai no senākajām cilvēka darba 
jomām ir liels izaicinājums. Visnotaļ pārliecinoši to ir parādījusi Ģeogrāfijas jaunatklāšanas 
komiteja, kas tika izveidota ar Nacionālās Zinātņu Akadēmijas, Nacionālās Pētījumu Padomes, 
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Zemes zinātņu, vides un resursu komisijas, kā arī vairāku citu vadošu zinātnes institūciju atbalstu 
un darbojās aizvadītā gadsimta nogalē ASV.  
Pēc pēdējo 30 gadu datiem šī Komiteja secinājusi, ka nepārtraukti pieaug vajadzība pēc ģeogrāfijas 
un arvien plašāks kļūst ar tās līdzdalību izstrādājamo problēmu spektrs. Liela daļa no šīm 
problēmām ir kopējas daudzām disciplīnām, tajā skaitā fundamentālajām zinātnēm, vai arī skar 
sabiedrību kopumā. Publicējot darba rezultātus grāmatā ar tādu pašu nosaukumu, Komiteja uzsver, 
ka pašlaik ģeogrāfiem īpaši nepieciešams pievērsties šādām starpdisciplinārām aktualitātēm: (1) 
nelīdzsvarotība un dinamika sarežģītās (kompleksās) sistēmās, (2) globālo izmaiņu koncepcijas 
paplašināšana, (3) lokāli-globālā nepārtrauktība, (4) salīdzinoši pētījumi ar laika rindu datu 
izmantošanu, (5) ģeogrāfisko tehnoloģiju ietekme uz lēmumu pieņemšanu, (6) ģeogrāfiskā izglītība 
[Rediscovering 1997].  
Tas, protams, nav ne izsmeļošs prioritāro uzdevumu saraksts, ne arī saistoša direktīva, taču 
apliecina, ka šodien ģeogrāfijai pildāmi nebūt ne kādreizējā „lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmeta“ 
vai citu pagājušo laiku uzdevumi. Informācijas laikmets var izvērsties par otru „lielo ģeogrāfisko 
atklājumu laikmetu“, un ģeogrāfijai tajā, iespējams, būs ne mazāka, bet varbūt pat lielāka loma.  
 
Ģeogrāfijas kodols 
Mūsdienās ģeogrāfija ir plaša, neviendabīga un ļoti daudzveidīga zinātne. Oficiālās klasifikācijas 
skatījumā tā daļēji ietilpst dabas zinātnēs, daļēji – sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Tomēr 
ievērojama daļa no tā, kas praksē tiek dēvēts par ģeogrāfiju, īsti nemaz neiekļaujas zinātņu (the 
sciences) jēdzienā, bet aplūkojama drīzāk mākslu (the arts or humanities) un tehnoloģiju kontekstā. 
Bez tam vārdam „ģeogrāfija“ ir savs atšķirīgs, kaut arī bieži vien grūti klasificējams saturs biznesa, 
politikas, pārvaldes, ikdienas dzīves, vaļasprieka un vēl citās sfērās.  
Šāda ģeogrāfijas daudzveidība daļēji izskaidrojama ar tās vēsturi un kultūras tradīciju atšķirībām 
pasaulē. Taču to rada arī ģeogrāfijai raksturīgā atvērtība, tās aktīvā saskare ar daudziem 
darbalaukiem, kas dara ģeogrāfiju visai uzņēmīgu pret progresu citās jomās un „laika garu“ 
kopumā.  
Laika gaitā ģeogrāfijas daudzveidība neiet mazumā. Gluži otrādi, arvien biežāk lasāms un dzirdams 
apgalvojums, ka pastāv daudzas ģeogrāfijas. Nesenajā 29. Starptautiskajā Ģeogrāfijas kongresā, 
kura galvenā tēma bija „Dzīvot daudzveidībā“, tas izskanēja kā laikmetīgs, īstenībai atbilstošs un 
teorētiski pamatojams atzinums [Harvey 2000; Abler 2000]. Acīmredzot „daudzu ģeogrāfiju ideja“ 
gūs vēl tālāku attīstību, uz to netieši norāda arī nākamā, 30. kongresa (Glazgova, 2004. gads) 
tematiskā ievirze „Viena zeme – daudzas pasaules“ [IGU 2000].  
Neraugoties uz savu izpausmju dažādību, ģeogrāfija tomēr lielākā vai mazākā mērā ir vienota. 
Tiklab dabas, kā cilvēka pasauli tā uztver, attēlo un skaidro, modelē, prognozē un rauga pilnveidot 
saistībā ar vietu uz zemes (sauszemes vai ūdeņu virsas), ar vietu daudzveidības, telpiski-laiciskā 
izkārtojuma un savstarpējās sasaistes, to dinamikas, noturības un mērogu izpēti. Par mūsdienu 
ģeogrāfijas kodolu uzlūkojama vienviet eksistējošu dabas un/vai cilvēka radītu objektu integrācija 
globāla, reģionāla un lokāla mēroga sistēmās un dažādu vietu un dažādu mērogu mijiedarbība 
[Rediscovering 1997]. Šajā ziņā ģeogrāfiju nav aizstājusi un, domājams, arī nevarēs aizstāt neviena 
cita disciplīna.  
Kopējais ģeogrāfijas uzdevums ir dot sabiedrībai holistisku informāciju par zemi kā cilvēka 
mājvietu un cilvēku kā zemes iemītnieku, apsaimniekotāju un pārveidotāju, par savstarpējo saikni 
gan starp zemes dabas faktoriem, gan cilvēkiem uz zemes, bet jo sevišķi – starp cilvēkiem un zemi, 
par šīs saiknes izmantošanas un pilnveidošanas ceļiem un iespējām. Visādā ziņā, tādai vajadzētu 
būt informācijas laikmeta ģeogrāfijai. 
Uz to gan ģeogrāfija tika aicināta jau pagājušā gadsimta sākumā un pat vēl agrāk. Piemēram, 
pirmais Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents R.V.Putniņš [1929] uzskatīja, ka ģeogrāfija 
nepieciešama kā „tilts starp dabas un gara zinātnēm“ un arī uzsvēra vajadzību pēc augstskolās 
sagatavotiem ģeogrāfijas inženieriem, kuru uzdevums ir panākt „apzinīgu, plānveidīgu zemes 
planētas izbūvi jeb dabas ainavas pārvēršanu kultūras ainavā“. Tomēr tikai 20. gs. otrajā pusē aktīva 
un konstruktīva līdzdalība pārvaldes, ekonomiskās un sociālās attīstības pārraudzības un 
plānošanas, inženiertehnisko objektu projektēšanas, vides aizsardzības un citos zemes „izbūves“ 
darbos sāka pakāpeniski kļūt par ģeogrāfijas ikdienu. Šajā ziņā arī šodien vēl ne tuvu nav sasniegts 
nedz vēlamais, nedz iespējamais profesionālais līmenis.  
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Tajā pašā laikā ģeogrāfija attīstās kā divdaļīga akadēmiska disciplīna: viena daļa ir fiziskā jeb dabas 
ģeogrāfija, otra – cilvēka ģeogrāfija. Tās nav gluži autonomas, viena no otras neatkarīgas zinātnes. 
Pastāv vairāki radošas kopdarbības lauki, viens no cerīgākajiem ir pēdējā laikā par „telpisko aprišu 
ekoloģiju cilvēka mērogā“ [Forman 1999] dēvētā ainavekoloģija. Iespējams, par saikni starp fizisko 
un cilvēka ģeogrāfiju liecina arī to „īpatsvara“ svārstības. Līdz 20. gs. pēdējai trešdaļai priekšplānā 
bija dabas ģeogrāfija, tagad ievērojami augstāks „reitings“ ir cilvēka ģeogrāfijai. Domājams, 
attīstības „pašregulācijas“ ietekmē stāvoklis tuvākā vai tālākā nākotnē atkal var uz laiku mainīsies 
par labu fiziskajai ģeogrāfijai. Uz tādu pieļāvumu vedina jau tagad izjūtamais eksaktu 
fizioģeogrāfisku datu trūkums, ar kuru nākas rēķināties, gan risinot kopējos ģeogrāfijas uzdevumus, 
gan strādājot ainavekoloģijas laukā.  
Fiziskā ģeogrāfija ir zinātne par mijiedarbību starp zemes virsu („ģeogrāfisko apvalku“) 
veidojošām cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfērām. Tās pamatā ir pētījumi par saules radiācijas 
un zemes dzīļu spēku uzturēto vielas un enerģijas apriti gan starp nosauktajām sfērām, gan starp 
dažādiem sauszemes un ūdeņu virsas areāliem (vietām). Dati par šo komplicēto dabas procesu 
dinamiku un izkārtojumu ģeogrāfiskās sistēmās visbiežāk arī ir tā tik ļoti vajadzīgā informācija, 
kuras daudzos gadījumos trūkst.  
Spriežot pēc jaunākajiem kopsavilkumiem [Hendl & Liedtke 1997], šodien ir dati un secinājumi 
par vielas un enerģijas apriti globālā (galvenokārt zemes sfēriskuma nosacītā) mērogā, t.i. visu 
zemeslodes virsu aptverošajā ģeogrāfiskajā sistēmā, planetārās joslās (piemēram, ziemeļu 
ārpustropu sistēmā) un dabas zonās (tundrā, taigā, stepē u.c..). Mazāk rezultātu iegūts reģionālā 
mērogā, kas atspoguļo virsas nelīdzenumu un vairāku citu faktoru modificējošo un diferencējošo 
ietekmi uz zemes sfēriskuma nosacītajām ģeogrāfiskās mijiedarbības izpausmēm. Vēl 
fragmentārāk pazīstamas lokālam mērogam atbilstošās ģeogrāfiskas atšķirības; tās var būt un bieži 
vien arī mēdz būt visai ievērojamas, kaut gan veidojas pat mazu platību robežās, kurās zemes 
sfēriskums ir ļoti niecīgs un tāpēc nevar būt kaut cik nozīmīgs neviendabību izraisošs faktors. Bet 
pavisam maz veikts mērogu „saspēles“ izpētē, kura citētajā „Ģeogrāfijas jaunatklāšanas“ komitejas 
publikācijā arī minētā pamatuzdevumu skaitā [Rediscovering 1997] un nepieciešama vienas no 
svarīgākajām ilgtspējīgas attīstības prasībām „domā globāli, plāno reģionāli un tad darbojies lokāli“ 
[Forman 1999: 435] praktiskai īstenošanai.  
 
Informācija ģeogrāfijā 
Informācija ir tikpat fundamentāla zinātnes kategorija kā viela un enerģija; tā nav mērāma ne 
enerģijas, ne masas vienībās, bet izsaka vielas un enerģijas daudzveidības un sakārtotības pakāpi 
[Siliņš 1999]. Informācijas jēdziena ieviešana zinātniskās domas apritē tiek uzskatīta par vienu no 
radikālākajām zinātnes paradigmu maiņām. Gluži to pašu gan vēl nevar teikt par informāciju 
ģeogrāfijas attīstības sakarā. Tomēr kopš 20. gs. 70.-80. gadiem arī ģeogrāfijai jau ir zināma 
teorētiska un praktiska pieredze informācijas jēdziena ieviešanā un lietošanā.  
Šī sākotnējā pieredze iegūta trejādā veidā: (1) izmantojot informācijas teoriju kā „varbūtības 
teorijas precīzu valodu un daļu“ [Quastler 1953] un mēģinot ar informācijas daudzuma rādītājiem 
pētīt savstarpējās sakarības ģeogrāfiskās sistēmās; (2) iedzīvinot ideju par to, ka ģeogrāfiskajās 
sistēmās līdz ar vielas un enerģijas apriti notiek arī informācijas aprite un (3) attīstot uzskatu par 
ģeogrāfiskām sistēmām kā dināmiskām, uz pašorganizāciju un pašregulāciju spējīgām sistēmām, 
pastāvošām tiklab dabas, kā cilvēka pasaulē [Bakuzis 1974; Aрманд 1988; Naveh & Lieberman 
1990].  
No tīri praktiskā redzes viedokļa, lielāko guvumu ir devis pirmais virziens. Tas cieši saskārās ar 
matemātisko statistiku – arī varbūtības teorijā balstītu pieeju, kura plaši ienāca ģeogrāfijā tajos 
pašos gados un tagad kļuvusi par vienu no galvenajiem ģeogrāfiskās daudzveidības (dažādības) un 
ģeogrāfisko sakarību izpētes instrumentiem. Šajā ziņā statistiskos rādītājus papildina vairāki 
informācijas teorijā smelti rādītāji, raksturodami daudzveidību un sakarības citādā skatījumā, 
piemēram, tagad jau par diezgan parastu kļuvušais Šenona-Vīvera (Shennon-Weaver) 
„informācijas indekss“ un citi rādītāji. Būtībā abu pieeju atšķirība ir noformulēta jau pirms to plašas 
izplatības sākuma. „Statistika uzlūko daudzveidību kā traucēkli un mēģina noskaidrot, kas, 
neraugoties uz to, ir tomēr konstatējams. Informācijas teorija daudzveidību uzlūko kā vērtību, bez 
kuras nebūtu iespējamas tādas darbības kā selekcija, komunikācija, reprezentācija, specifikācija; tā 
rauga konstatēt, kas sasniedzams zināmas daudzveidības pakāpes dēļ“ [Quastler 1953]. Jāteic gan, 
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ka joprojām vairāk pierasts ir daudzveidības un sakarību skatījums no statistikas,  nekā no 
informācijas teorijas viedokļa, bet vietu daudzveidības un savstarpējās sasaistes izvērtējums, kas ir 
viens no ģeogrāfijas stūrakmeņiem, ļoti nepietiekami izvērsts kā vienā, tā otrā aspektā.  
Pašlaik ģeogrāfijā informācijas jēdziens asociējas ne tik daudz ar jaunas informācijas radīšanu un 
informācijas saturu, cik ar darbībām, kuras tiek veiktas ar informāciju. Faktiski runa galvenokārt ir 
par datortehnikā balstītu vietām piesaistītas informācijas vākšanu un uzglabāšanu, apstrādi un 
attēlošanu, papildināšanu un aktualizēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, izmantošanu 
zinātniskās pētniecības un citos projektos – citiem vārdiem, par ģeogrāfiskās informācijas sistēmām 
(GIS).  
GIS pakāpeniski sāk kļūst par informācijas laikmeta ģeogrāfijas simbolu un tās galveno 
instrumentu, tādējādi iegūstot tādu pašu lomu, kāda līdz šim bijusi kartēm [Burrough 1986]. 
Protams, GIS spēj nesalīdzināmi vairāk nekā kartes, kaut arī neizspiež kartogrāfiju, bet gan veicina 
tās modernizāciju. Taču pašlaik būtiskāks ir cits aspekts. Kartes ģeogrāfiem ir gan sava veida darba 
rīks un tā saucamais kartogrāfiskais vai topogrāfiskais pamats, ar kuru tos nodrošina kartogrāfija 
kā tehniska nozare, gan viens no svarīgākajiem pašu ģeogrāfu darba rezultātiem (piemēram, 
zemeslietojuma / zemes seguma, ainavekoloģiskās un citas tematiskās kartes). Turpretī GIS 
pagaidām ir galvenokārt tikai tehniska joma un vēl nepieciešams liels darbs, lai GIS padarītu arī 
par īstu ģeogrāfijas jomu; no tā, ciktal šāds mērķis būs īstenojams, lielā mērā arī atkarīga gan GIS, 
gan ģeogrāfijas nākotne [Huber 1994].  
Domājams, ka par informācijas laikmeta ģeogrāfijas simbolu kļūs arī zemes tālizpēte no gaisa un 
no kosmosa. Tālizpēte var dot integrālu un jau dažādos mērogos ģeneralizētu informāciju par lielām 
vienlaidus platībām noteiktā momentā un ar regulāriem atkārtojumiem pēc noteiktiem laika 
sprīžiem. Līdz ar to kļūst iespējama ne vien ģeogrāfijas satura, bet arī pašu tās pamatu 
modernizācija. Bet arī tas vēl sakāms galvenokārt varbūtības izteiksmē, kaut gan literatūrā jau bez 
lielām pūlēm atrodami iespaidīgi, nepārprotamu progresu apliecinoši rezultāti [Endlicher 1998]. 
Tālizpēte pagaidām vēl lielākā mērā nekā GIS ir ne vis ģeogrāfijas, bet daudzu citu zinātnes un 
tehnikas nozaru darba lauks, un ģeogrāfijas līdzdalības kāpināšana te ir ne mazāk svarīgs abpusējā 
progresa paātrināšanas priekšnosacījums. 
Noslēgumā vēl jāpiebilst, ka arī informācijas laikmetā nepieciešami ģeogrāfu pētījumi laukā uz 
zemes. Taču te galvenā loma vairs nav ceļojumiem, bet gan ilgstošiem stacionāriem novērojumiem, 
mērījumiem un eksperimentiem pastāvīgos modeļareālos un punktos [Крауклис 1979]. Bez tā nav 
panākama eksaktu pētījumu aktivizēšanās vielas, enerģijas un informācijas ģeogrāfiskās aprites, 
dabas ritmu, noturības, izmaiņu trendu un citu rakstā minēto (un arī vēl daudzu neminēto) 
raksturojumu iegūšanai. Šādi lauka pētījumi nepieciešami arī reālas tālizpētes datu izmantošanas 
sakarā. Pasaulē veidojas Starptautisks ilgtermiņa ekoloģisku pētījumu tīkls, tajā ar savām pētījumu 
stacijām iekļāvušās jau vismaz pusotra desmita valstu [US LTER 1998].  
Svarīgi ir tas, ka šīs stacijas iecerētas ne tikai kā zinātnisku pētījumu, bet arī kä izglītības, vides 
aizsardzības, ilgtspējīgas attīstības modeļu izstrādes un iedzīvināšanas bāzes. Tāpēc iespējams, ka 
iesaiste šajā projektā šobrīd Latvijā varētu būt aktuālākais praktiskais jautājums. Taču svarīgi arī 
visi citi aplūkotie darba virzieni. Ir pat pārsteidzoši, cik nozīmīgas Latvijā izrādās aktualitātes, 
kuras „Ģeogrāfijas jaunatklāšanas komiteja“ saskatījusi Amerikā. Tomēr Latvijai ir sava specifika 
ģeogrāfisko mērogu, daudzveidības, zemes apsaimniekošanas un kultūrainavu ziņā [Krauklis 
2000]. Tās noteikti izvērtējamas, aplūkojot informācijas laikmeta ģeogrāfijas problēmas Latvijā, 
bet tas ir jau cita darba temats. 
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Summary 
The wave of postindustrial civilzation bringing with it the Age of Information becomes also the 
wave of rediscovering geography. 
Today more than ever the vocation of geography is to meet needs of the society for integrated 
comprehension (1) of the earth as the home and environment of human beings, (2) of the humans 
as dwellers, users and transformers of the earth, (3) of interactions between the humanity and the 
earth, as well as between both natural factors and human beings on the earth, (4) possibilities of 
and ways towards perfection of the interactions in terms of place, scale and interconnection of both 
places and scales. 
During 70's and 80's of the last century, geography gained its first experience in the information 
theory in three ways: (1) by using it as a precise language and part of the probability theory to 
establish interconnections within geographical systems, (2) by implementing an idea that in 
geographical systems together with matter and energy exchange the information exchange takes 
place, (3) by developing a concept of geographical systems as dynamic, self-organizing and self–
regulating systems existing in both natural and human world. 
GIS, remote sensing and a world–wide network of integrated terrestrial research stations are rising 
symbols of geography in the Age of Information. 

 


