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BESZÁMOLÓ A VI. MAGYAR TÁJÖKOLÓGIAI KONFERENCIÁRÓL
(Budapest, 2015. május 21-23.)
Gyulai Ferenc
Szent István Egyetem Gödöllő
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
A 2012. évi, Nyugat-magyarországi Egyetem által rendezett soproni V. Magyar Tájökológiai
Konferencia a “Tájtudomány – Tájtervezés” témakörében mélyült el. A soron következő VI.
konferenciát az ELTE Természettudományi Kara Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke
rendezte meg Budapesten “Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek” címmel.
A nagyszabásúnak ígérkező rendezvény támogatói az ELTE, a Földművelésügyi
Minisztérium és az Újbudai (XI. Kerület) önkormányzat voltak. A fővédnökséget
Magyarország Köztársaság Elnöke vállalta fel. A konferencia célja: “lehetőséget biztosítani a
tájökológiai kutatásokkal foglalkozó szakterületek képviselői számára… a legújabb
eredményeik bemutatására. Az elméleti témakörökkel foglakozó előadásokon túl a
konferencia súlyt kíván helyezni az antropogén hatásokat feltáró vizsgálatokra, a
tájkutatással kapcsolatos gyakorlati tevékenységeket folytató szakemberek tapasztalatainak
bemutatására és a gyakorlati tájvédelemmel kapcsolatos problémák megismertetésére”.
A közel egy évet igénybevevő szervezési munka eredményeképpen a konferencia
tudományos szervezőbizottsága Szabó Mária egyetemi tanár vezetésével a tervezett
előadásokat az előzetesen bekért összefoglalók alapján szekciókba osztotta.
A konferenciának az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi
épületegyüttesének északi épülete adott otthont. A plenáris ülés és a szekcióülések az Eötvös
Lorándról, Marx Györgyről és Jedlik Ányosról elnevezett termekben voltak. A posztereknek a
termek előtti, illetve az azokhoz közeli folyosókon biztosítottak helyet.
A konferencia témakörei a tájökológia szinte valamennyi területére kiterjedtek:
Elméleti tájkutatás, tájmetria

Tájváltozás, tájhasználat-változás, kultúrtájak

Tájépítészet, tájtervezés

Táji értékek, táj- és természetvédelem, tájrehabilitáció

Táj- és biodiverzitás, hagyományos ökológiai tudás

Tájökológiai, tájföldrajzi kutatások a földtudományokban

Ökoturizmus és táji fenntarthatóság

A konferencia megnyitását követően – a hagyományoknak megfelelően – az első nap
délelőttjén plenáris előadóülésre került sor, amelyen többek között olyan régi/új tájkutatási
irányokkal és új fogalmakkal ismerkedhettünk meg, mint a tájpercepció diverzitása, a
tájkarakter jelentősége, a tájtípusok értelmezése és térképezésének lehetőségei. Ezt követően a
délután folyamán és a második nap egészében az előadók a fenti témaköröknek megfelelően
párhuzamos szekciókban ismertették szerteágazó kutatási eredményeiket. Kitűnő előadások
hangzottak el egy-egy terület tájváltozásáról és tájhasználatáról, a tájmetriai adatsorok
elemzéséről, a távérzékelés és térinformatikai legújabb eredményeinek alkalmazásáról, az
emberi hatás alá került határon belüli és túli területek múltjáról, jelenéről és várható jövőjéről,
olykor kitérve a klímaváltozás hatásaira is. Az érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint az
előadásokat követő élénk vita és a nagyszámú hozzászólás. A szekcióülések végeztével
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Műhelybeszélgetés következett a tájtudomány oktatásáról. A konferencia harmadik napján a
résztvevők szakmai tanulmányúton vehettek részt.
A nagyszámú előadás igen feszes menetrendet követelt meg. Még a jól megérdemelt,
egyébként igen finom és változatos ebédek is a helyszínen voltak. Az első napon vacsorával
egybekötött fogadásra is sor került. Sajnos a konferencia harmadik napjára tervezett
kirándulások résztvevőinek száma a tartósan esős időjárás miatt nagyon visszaesett.
Az igen népes előadók és érdeklődők között a szakma minden rétege: kutatók,
oktatók, hallgatók, gyakorlati szakemberek egyaránt képviseltette magát. A Tájökológiai
Lapok pedig vállalta, hogy előzetes válogatás után a legjobbnak minősített előadások
kéziratait megjelenteti.

