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EGYESÜLETI HÍREK
Pócs Tamás a
Magyar Köztárssági
Érdemrend
Tisztikeresztje
kitüntetettje

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából heten kaptak elismerést a Magyar Köztársaság elnökétől a Magyar Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére. A kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke adta át.
Pócs Tamás akadémikus a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült a trópusi őserdők és sivatagok ökológiai és növényföldrajzi kutatásaiban és a virágtalan
növények tanulmányozásában nemzetközileg elismert eredményeiért, az erdők vízszabályozó
szerepének és a nyílt területek talajkérgeinek vizsgálatáért, valamint a sziget-biogeográfia területén tett felfedezéseiért, továbbá a hazai és külföldi felsőoktatásban végzett kiemelkedő
oktatói munkájáért.
Sok szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez.
Forrás: www.mta.hu
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Új ökológus doktorok

2009. december 9-én ismét doktoravatás volt a Magyar Tudományos Akadémián. Harminchárom tudós vehette át az MTA doktora oklevelet, akik között négy kollégánk is helyet foglalhatott. Mindannyiuknak szívből gratulálunk.

Lövei Gábor
Aarhusi Egyetem Mezőgazdasági Kar, Flakkebjerg Kutatóközpont, Dánia

Nagyné Fónagy Adrien
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet

Sümegi Pál
SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

Szép Tibor
Nyíregyházi Főiskola
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RENDEZVÉNYEK
Móczár professzor
95 éves

Bensőséges ünnepségen vehettek részt Szeged biológusai 2009 decemberében, amikor a 95
éves Móczár László professzort köszöntöttük. Nem első volt a megemlékezések sorában, de annak az intézménynek a falai között zajlott, mely a professzor nyugállományba vonulása előtti
utolsó munkahelye volt. Egykori munkatársai és tanítványai köszöntötték Móczár Lászlót rövid
visszaemlékezésekkel, de az ünneplés stílszerűen egy tudományos ülés volt, melyet a Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága, a Magyar Biológiai Társaság Szegedi tagozata és a
Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszéke rendezett. Ez utóbbi intézménynek emeritusz
professzora a mai napig is Móczár László, aki fiatalokat megszégyenítő energiával állt ismét a
nagyszámú hallgatóság elé, és humorral fűszerezett, élvezetes előadással örvendeztette meg
közönségét.
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ESEMÉNYEK
Elhunyt
Bodrogközy György

Április 28-án, életének 87. évében elhunyt Bodrogközy György, a Szegedi Tudományegyetem
címzetes egyetemi tanára, a magyar cönológia egyik emblematikus alakja, a szikes növénytársulások kutatója és nagy ismerője.

Elhunyt
Udvardy László

Május 9-én újabb veszteség érte a magyar botanikát, elhunyt Udvardy László a Budapesti
Corvinus Egyetem docense. 42 éves volt

Sólyom László
köztársasági elnök
fogadta a társadalmi
szervezetek képviselőit
2010. március 1-én ért véget Sólyom László Értékőrző Tájak és Emberek Magyarországon elnevezésű országjáró körútja, melynek során a nemzeti parkok és természetvédelmi területek
helyzetéről és a természetvédelemért tenni akaró és tenni tudó szakemberek és társadalmi
szervek munkájáról tájékozódott. A három évvel ezelőtt elindult országjárás a Dél-Alföldön –
Mártélyon – vette kezdetét, és ugyancsak a Dél-Alföldön fejeződött be, a Kiskunsági Nemzeti
Park mórahalmi erdei iskolájában ért véget. A hétfői nap utolsó programpontjaként a köztársasági elnök részt vett a „Vízgazdálkodás és természetvédelem” című fórumon.
Mint mindig, most is a kutatók és civil szervezetek képviselői számoltak be dolgaikról, melyek a Duna-Tisza köze természeti és társadalmi problémáit foglalták össze. Egyesületünk több
tagja volt jelen a tanácskozáson, saját intézetét, természetvédelmi szervezeteket és a MÖTE-t
képviselve.
A tanácskozás végén az államfő több szervezettől is kapott ajándékot. A MÖTE a „Magyar ökológiáért” emlékplakettet ajándékozta Sólyom László köztársasági elnöknek.
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Fiatal tudósokkal,
köztük
Szabó Rebekával
találkozott a
brit trónörökös
2010. március 17-én hazánkba érkezett Károly walesi herceg és felesége, Kamilla. Öt fiatal kutató, köztük az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének munkatársa, Szabó Rebeka mutatta be eredményeit a hercegnek a Magyar Tudományos Akadémián tett látogatása alkalmából.
Magyarország kutatói teljesítménye a népességhez mérten átlag feletti. Az előnytelen pénzügyi és személyi feltételek ellenére Magyarországon a tudományos szféra jól teljesít: a kutatóintézetek minőségéről készített rangsorban 134 ország közül a 24. helyen állunk a World
Economic Forum összegzésében – utalt a magyar tudományosság helyzetét elemző összehasonlító vizsgálatok eredményeire Pálinkás József, az MTA elnöke, amikor fogadta a herceget.
– Az ökoszisztéma egyik legalapvetőbb „szolgáltatása” a tiszta vízutánpótlás. Magyarország
sokrétű vízforrásokkal rendelkezik, különleges potenciálja van a geotermikus vízforrások kiaknázásban, jelentősek a karszt- és egyéb ásványi eredetű vízkészletei, és talajvízben is gazdag – fejtette ki a hercegnek készített előadásában Szabó Rebeka. A kutató beszámolt a Duna
Vízminőségi Expedíció munkájáról is, melynek keretében a folyó biodiverzitását mérték fel, és
megállapították, hogy Magyarország területén a legjobb állapotú a halállomány. Károly herceg
kérdésére a vizsgálat eredményét bemutató grafikon segítségével Szabó Rebeka részletezte a
Duna mentén fekvő többi ország vízi biodiverzitásának alakulását is.
Pálinkás József említést tett arról, hogy Európai Uniós elnöksége alatt Magyarország a környezetvédelmet, ezen belül is a vízminőség javítását, valamint a tudományos kutatások támogatását tekinti majd kiemelt feladatának. Hozzátette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
fontosnak tartja kiemelkedő kutatóinak itthon tartását, valamint külföldön dolgozó tehetségeinek visszacsábítását, és erre Lendület néven különleges programot hozott létre.
Forrás: www.mta.hu
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Beszámoló a European
Ecological Federation
(EEF) vezetőségi
üléséről

A European Ecological Federation tagságát jelenleg 17 ökológus egyesület adja, ezzel az EEF
mintegy 8000 európai ökológus érdekeit képviselő szervezet, melynek a MÖTE is tagja. Ez
azt is jelenti, hogy minden MÖTE tag egyben az EEF tagja is (további részletek: http://www.
europeanecology.org/). Az EEF-et elnökség vezeti, fő döntéshozatali szerve a vezetőség, amely
a tagszervezetek küldötteiből áll össze. Az EEF vezetősége évente találkozik, a 2009-es budapesti ülés után 2010. március 3-án Madridban került sor a következő ülésre.
Legfontosabb téma a találkozón a következő európai konferencia ügye volt, melynek szervezését a spanyol tagszervezet vállalta fel. A konferencia helyszíne Ávila vagy Toledo lesz, melyek
közel vannak Madridhoz, de jobb és olcsóbb lehetőségeket biztosítanak a rendezvénynek,
mint a főváros. Ráadásul mint történelmi kisvárosok, békésebb és természetközelibb környezetet nyújtanak, mint egy nagyváros. Jelenleg az egyeztetések folynak a helyszínekkel. A konferencia időpontja 2011. szeptember 25-29, amely ugyan több ország esetében már ütközik
az egyetemi oktatással, de más praktikus okok (például a magas hőmérséklet és a turisták
száma augusztusban) mégis ezt az időpontot tették elfogadhatóvá. A konferenciára legalább
1000 résztvevőt várnak, és ennek érdekében mind a szakmai, mind a szociális programoknál
nagy ambícióval készülődnek a szervezők. Érdemes megjegyezni, hogy az „Eureco” helyett „EEF
Congress” lett a konferencia neve, hogy a szervező EEF „észrevehető” legyen.
Az európai ökológia fejlődésében fontos lépés, hogy az EEF alapított két díjat. Az egyik az ‘EEF
Ernst Haeckel Prize’, amely az ökológia tudományában elért kiemelkedő eredményeket ismeri
el. A mindenkori díjazott tartja a nyitó plenáris előadást az európai ökológus konferencián. A
másik díj a konferencián elhangzó legjobb diák által tartott előadást ismeri el.
A március 3-i ülésen további fontosabb döntések születtek:
— hosszas egyeztetések és változtatások után az EEF alapszabályát elfogadtuk,
— 2013-ban kerülne sor a következő EEF Congress megrendezésére, mivel kétéves rotációra
állt át az európai ökológus kongresszusok sorozata. Ugyanakkor 2013-ban lesz Londonban az
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INTECOL, mely alkalom egyben a British Ecological Society 100. születésnapjának eseménye is
lesz – tehát egy igen nagy rendezvényre számíthatunk. A konferenciát a MÖTE is szponzorálja
(http://www.britishecologicalsociety.org/meetings/current_future_meetings/2013_intecol_
congress/index.php). Emiatt 2013-ban elmarad az EEF Congress, helyette az INTECOL-on lesz
egy EEF szimpózium.
— a Web Ecology fejlődése elmarad az elvárttól, ráadásul az eddigi technikai hátteret biztosító Oikos szerkesztőség sem tudja tovább ellátni ezt a feladatot. Ezért a lap helyzetének teljes
körű áttekintését és lehetséges jövőképeit egy kisebb csoport elkészíti, hogy a következő ülésen dönteni lehessen a lap megváltoztatásáról.
Báldi András
a MÖTE EEF képviselője
A MÖTE Hírlevelet Kiadja
a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete
(6726 Szeged, Közép fasor 52.,
levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 51,
http://www.ecology.hu).
ISSN 1787-6893 HU
Főszerkesztő: Körmöczi László
(MÖTE elnök, e-mail: kormoczi@bio.u-szeged.hu).
A MÖTÉ-vel és a hazai ökológiai közélettel kapcsolatos
híreket, rendezvény ismertetéseket, könyvszemléket,
rövidebb–hosszabb tanulmányokat
e-mail mellékletként a főszerkesztőnek
kérjük eljuttatni.
Minden beérkezett kéziratot stilisztikai és szakmai
szempontból lektoráltatunk.
A kéziratok megjelenéséről a főszerkesztő dönt.
A Hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket a
szerkesztőknek címezzék.
Grafika: ZéPé
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