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Beköszöntő

A természetvédelemmel foglalkozó szakember számára mindig nagy örömöt jelent, ha
egy olyan új kiadvány kerül a kezébe, amely a természeti környezetünkben zajló folyamatok jobb
megértését, a védelmi munka sikeres megvalósítását segíti. Különösen igaz ez a dél-tiszántúli
térségre, ahol a természetvédelmi kutatás mindig fontos célként fogalmazódott meg, azonban nem
állt a kutatások hátterében olyan erős intézményi központ, amely a folyamatos pénzügyi hátteret
biztosíthatta volna.
A természet védelméről szóló törvény végrehajtása, illetve a társadalmi-gazdasági
körülmények gyors változásai új kihívások elé állították a természetvédelem területén dolgozó
valamennyi szakembert. Ha nem tudjuk hogy mit, és hogyan kell védenünk, nem leszünk képesek
megfelelően összeállítani kezelési terveinket, élőhelyrekonstrukciós projecktjeink pedig rossz
irányba indulhatnak el.
Néhány év múlva új államszövetségbe integrálódunk, az Európai Unióhoz történő
csatlakozást már napi realitásnak, a kiszámítható közeljövő eseményének kell tekintenünk. A
csatlakozási folyamat során a jó döntések meghozatala hangsúlyos feladat, hiszen ebben az
átmeneti időszakban dől el, hogy milyen tulajdonviszonyok és földhasználati módok fogják
jellemezni hosszútávon hazánkat. A földhasználat állandósult formái, illetve ennek közvetlen és
közvetett hatásai fogják meghatározni, hogy milyen esélye lesz a természetvédelemnek a
csatlakozást követően.
A kutatás a természetvédelmi tevékenység alapja, hatékonyságának pedig egyik
meghatározója. Igazgatóságunk kezdettől fogva arra törekedett, hogy minnél több
természetvédelemmel foglalkozó kutató keresse fel védett területeinket, és olyan kutatási
programok valósuljanak meg, melyek megfelelő alapot szolgáltatnak mindennapi
tevékenységünkhöz, a kezelési tervek összeállításától a napi döntések meghozataláig.
Intézményünk alakulását követően elhatároztuk, hogy évenként Kutatási Konferenciát
rendezünk Szarvason, ahol teret biztosítsunk a közös gondolkodásnak, és megteremtjük a
lehetőségét, hogy a különböző kutatási progamok résztvevői megismerhessék egymás eredményeit.
Terveink között szerepelt az elhangzott előadások, a területeinket érintő kutatások anyagának
önálló kötetben történő rendszeres megjelentetése, hogy a tudományos eredmények bárki számára
hozzáférhetővé váljanak. Azonban egy ilyen periodika megjelentetéséhez színvonalas tudományos
munkák, a szerkesztői feladatokat felvállaló szakember és természetesen pénzügyi fedezet
szükséges.
A feltételek teljesültek, az akadályok pedig elhárultak a periodika első kötetének
megjelenése előtt, amely Crisicum elnevezéssel látta meg a napvilágot.
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Reményeink szerint egy olyan sorozat első kötetét tartja az Olvasó a kezében, amely a
későbbiek során nemcsak az elhangzott előadások anyagát tartalmazza, hanem a természeti
környezetünkkel foglalkozó dél-tiszántúli kutatások fórumaként publicisztikai lehetőséget biztosít
bárki számára. Nem titkolt szándékunk, hogy a jövőben a határmenti romániai területeken folyó
tudományos tevékenység bemutatására is szeretnénk vállalkozni, hiszen az ottani ismeretek
elengedhetetlenül fontosak számunkra.
Bizakodva indítjuk útjára a Crisicum első kötetét, remélve, hogy egy olyan sorozat
alapjait tettük le, amely folyamatosan gazdagodva, minőségét emelve értékes színfoltja lesz a térség
tudományos életének.

Tirják László
igazgató
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