
ÖSSZEFOGLALÓ A 14. NEMZETKÖZI TÁJÖKOLÓGIAI SZIMPÓZIUMRÓL
(SZLOVÁKIA)

THE 14TH INTERNACIONAL SYMPOSIUM ON LANDSCAPE ECOLOGY RESEARCH 
(SLOVAKIA)

A konferencia 2006. október 4–7 között került megrendezésre a Magas-Tátrában, Stará Lesná, melynek a
Szlovák Akadémia Kutatóháza adott otthont.

A symposium rendezôje a Szlovák Tudományos Akadémia Tájökológiai Intézete (Institute of Landscape
Ecology, Slovak Academy of Sciences, International Association for Landscape Ecology), valamint a Nyitrai
Egyetem volt. (Department of Ecology and Environment, Faculty of Natural Sciences, Constantine the
Philosopher University Nitra).

A konferencia az alábbi szekciókban értekezett:
– Past and current landscape changes (22 fô),
– European IALE Meeting,
– Simulation of future in landscape ecology (7 fô),
– Shifting paradigms and concepts in landscape ecology (3 fô),
– Processes in landscape ecology (10 fô),
– Other aspects of landscape ecology (4 fô),
– Landscape management and sustainable development (7 fô).

Az elôadók Szlovákiából (20 fô), Csehországból (24 fô), Nagy-britanniából (8 fô), Hollandiából (1 fô),
Litvániából (3 fô), Lengyelországból (6 fô), Ausztriából (4 fô), Németországból (6 fô), Görögországból (1 fô),
Oroszországból (1 fô), Észtországból (2 fô), Törökországból (2 fô), illetve Magyarországról (9 fô) érkeztek.

A magyar delegáció tagjai:
– Penksza Károly, Falusi Eszter, Balogh Ákos, Vona Márton (SzIE, Tájökológiai Tanszék);
– Malatinszky Ákos, Centeri Csaba (SzIE, Természetvédelmi Tanszék);
– Szabó György, Szabó Szilárd (DE, Tájvédelem és Környezeti Földrajz Tanszék),
– Zsembery Zita (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium).

A poszter szekcióban 75 poszter-elôadást tekinthettünk meg 
A konferencia talán az egyetlen rendszeresen megrendezésre kerülô alkalom, ahol a Kelet-Közép Európai

tájökológiai kutatásokat áttekinthetjük. Az elôadások egymást követô szekciókban kerültek lebonyolításra a
három nap során. Igen jól szemléltették a Kárpát-medencében folyó tájökológiai kutatások fôbb irányvonalait.
Lehetôség nyílt a térségben dolgozó kutatók eszmecseréjére; esetleges kapcsolódási pontok, közös projektek
kidolgozásához nélkülözhetetlen együttgondolkodásra. A közel azonos környezeti, pénzügyi adottságokkal,
nehézségekkel rendelkezô kutatási területeken folytatott munkák eredményeinek, megismerése tágította a
kutatók szemléletét.

A konferencia során kiadványsorozat jelentek meg. Ingyenesen lehetett válogatni az Ecologica Bratislava
régi számaiból és vásárolni az újakból. Megjelentek kutatóintézetek összefoglaló monográfiái, valamint a
hazai Tájökológiai Lapok új száma (4. évf. 1. szám).

A konferencia résztvevôinek lehetôsége van megfelelô színvonalú cikkek megjelentetésére az impakt
faktorral rendelkezô Ecologica Bratislava folyóiratban.

A konferenciát követôen két szervezett kirándulásra volt lehetôség a festôi környezetû Magas-Tátrában,
mely ôszi köntösében különösen szép látványt nyújtott.

Reméljük jövôre még szélesebb körbôl veszünk részt a konferencián magyar részrôl is, ezzel is erôsítve a
hazai tájökológiai kutatások ismertségét, és elismerését.

Vona Márton
Szent István Egyetem, Tájökológiai Tanszék
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