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A konferenciát és mûhelytalálkozót a Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szak-
osztálya rendezte, a szervezésbe bevonva a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, a Magyar Tudományos
Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottságát és a Debreceni Egyetem Ökológia
Tanszékét.

A konferencia témái a „Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás”
problémakört igyekeztek áttekinteni és megvitatni. A mûhelytalálkozó céljaként jelölték meg a rendezõk a
tapasztalatok és ötletek hatékony cseréjét a hazai gyepekkel foglalkozó szakemberek között.

A 2 napos szakmai program az elõzõ esti nyitó fogadást követõen elõadásokkal, vitákkal és poszterek
bemutatásával zajlott. A szakmai-tudományos elõadások és poszterek 3 szekcióba csoportosultak:
• gyepgazdálkodás, agrár-környezetvédelem, tájhasznosítás,
• füves területek rekonstrukciója, rehabilitációja, természetvédelmi kezelése,
• gyepterületek szerepe a Natura 2000 területek, illetve fajok védelmében.

Az elsõ szekció bevezetõ elõadását Nagy Géza professzor tartotta a Debreceni Egyetemrõl, bemutatva a
gyephasználat sokoldalúságát és hazai helyzetét. A 3 szekcióban 23 elõadás hangzott el, felölelve a védett
növények áttelepítésének tapasztalataitól, a természetvédelmi célú gyeptelepítéseken át, a különbözõ kezelési
módszerek hatásáig nagyon sok témát.

A szekciókhoz poszterbemutató is társult. A nagy létszámban megjelent szakmai közönség az 1. szekció-
hoz kapcsolódóan 8 posztert tanulmányozhatott, melyek közül 4 a Hevesi-sík ÉTT természetvédelmi szem-
pontú monitorozásáról szólt. A 2. szekcióban 9 posztert mutattak be. Ezek elsõsorban a természetvédelmi
kezelések hatásaival foglalkoztak. A 3. szekcióban bemutatott 6 poszter különbözõ védett területeken folyó
munkákat reprezentált.

A szervezõk 57 oldalas kiadványban adták közre az elõadások és poszterek összefoglalóit.
Feltétlenül ki kell emelni, hogy a remekül szervezett nyitó fogadás és a következõ napon egy szép tokaji

pincében rendezett, borkóstolóval egybekötött vacsora kiváló alkalmakat teremtett a konferencia-teremben
megkezdett viták és szakmai beszélgetések folytatásához.

Sajnálatosan kevesen vettek részt a mûhelytalálkozón olyan szakemberek, akik nem a nemzeti parkok és
természetvédelmi egyesületek munkatársai. A tapasztalatok kölcsönös átadása és az igazi eszmecsere érdeké-
ben szükséges és hasznos lenne a résztvevõk körének bõvítése.
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