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Előszó / foreword

Előszó
2008. novemberében ismét nevezetes esemény történt a magyar természetvédelmi biológia terén: a korábban szűkebb skálájú témákra épülő konferenciák sorában egy nagyon széles biológiai szerveződési tartomány eredményeit tekintették
át a résztvevők a „Molekuláktól a globális folyamatokig”. A nagyobb tér- és időléptékű folyamatok természetvédelmi relevanciája sokkal nyilvánvalóbb, mint a
szubmikroszkópos mintázatok és folyamatok összekapcsolása természetvédelmi
kérdésekkel, sok esetben azonban bonyolult biológiai szerveződési szinteken felmerült kérdésekre adandó megbízható és megalapozott válaszokban sokat segítenek a
kevésbé bonyolult szinteken szerzett ismeretek.
A természetvédelmi biológiában oly fontos táji mintázatok, ezek kialakulása és
változása szükségessé teszi más tudományterületek módszertanának alkalmazását
és eredményeinek figyelembe vételét is, amivel a vizsgálódások skálája ismét tovább szélesedik. Az utóbbi időkben egymásra találó ökológia-természetvédelem és
szocioökonómia is megtermékenyítőleg hatott egymásra, a kutatók gondolkodásmódja szélesedett, melynek újabb izgalmas eredményeit olvashatjuk e kötetben.
A tudományos igényű vizsgálódások sokszor térben és időben nagyon kiterjedtek, hogy általánosítható törvényszerűségeket tárjanak fel. Különösen így van ez
nagy változékonyságú objektumok esetében. A kutatóval szemben nagy kihívást jelent a vizsgálatok megtervezése és az anyagi források előteremtése olyan témában,
ahol rövid távon profit nem várható, és a támogatók így kevésbé érdekeltek a kutatások fenntartásában. Ha mégis vannak elszánt kutatók – a kötet terjedelme pedig
azt bizonyítja, hogy vannak – akkor pazarlás lenne, ha eredményeiket nem tehetnék
közkinccsé. Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia szervezőit és e
kötet szerkesztőit méltán illeti elismerés, hogy a Konferenciát egyre népszerűbbé és
sikeresebbé tették, az előadások elhangzása után pedig maradt további energiájuk
terjedelmes konferencia kötetek szerkesztésére is.
A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének deklarált célja, hogy elősegítse az ökológiában és a természetvédelemben született hazai eredmények minél
szélesebb körű megismertetését. Ezért szívesen nyújt a konferenciákhoz adott szakmai támogatáson túl anyagi támogatást is a kötet megjelenéséhez.
Szívesen ajánlom az Olvasó figyelmébe a Természetvédelmi Közlemények jelen
kötetét, amely az V. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencián bemutatott
eredmények jelentős részét tartalmazza, s reprezentatív áttekintő képet tár elénk a
hazai természetvédelmi biológia aktuális kérdéseiről és kutatási prioritásairól.
Körmöczi László
a MÖTE elnöke
Természetvédelmi Közlemények 15, 2009
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Előszó
Óriási a távolság az értől az óceánig, a molekulától a globális folyamatokig.
Talán a mottó azt is jelzi, hogy életünkben egy beláthatatlan folyamat egyetlen állomásán megállva, egy pillanatra számot vetünk azzal, hová tartunk,
mivé lesz a környezetünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy természeti
erőforrásainkat minél tovább használhassuk és élvezhessük.
Kevés időnk maradt 2010-ig, amikor a biodiverzitás évében értékeljük:
mindent megtettünk-e a természetvédelem biológiai alapjainak megismerése
érdekében? A természetvédelmi konferenciák, az itt elhangzott előadások
világítanak rá igazán, hogy milyen keveset tudunk a körülöttünk lévő világ
folyamatairól ahhoz, hogy bátran beavatkozzunk az ökológiai rendszerek folyamataiba.
Éppen ezért a biodiverzitás megőrzése terén kiemelt hangsúlyt kell fektetni az ökoszisztéma szolgáltatásait vizsgáló kutatásokra, a biodiverzitást
veszályeztető hatások mérséklésére, az élőhely-rekonstrukciós intézkedésekre, a változások és indikációk mérésére – végső soron azon témakörök
megalapozására, amelyek a jelen konferencia alapjait is képezik.
A természetvédelem fő kérdéseinek közvetítésében – mint például a klímaváltozás, az inváziós fajok térhódítása – a nyíregyházi konferencia mind a
résztvevők magas számát, mind a sokrétű és színvonalas előadásokat tekintve példamutató értékű volt. Erőfeszítéseink kulcstényezői az új kihívásokkal is lépést tartó kutatások, amelyek a változások hatásainak vizsgálatával
helytálló válaszokat adhatnak nemcsak a jelen, de a jövő kihívásaira is!
Ajánlom e kötetet mindenkinek, aki elkötelezettnek érzi magát bolygónk
különleges, összetett élővilágának megőrzésében, valalmint környezetünk
élhetőbbé tételében, és remélem, hogy azok is érdekes és hasznos információkat találnak majd e könyvben, akik a természet megőrzésének alkalmazott
módszereit kutatják és maguk is végzik.
Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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