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Előszó 

A gyakorlati természetvédelmi munka számára nélkülözhetetlen, hogy minél 
többet tudjunk a védendő fajokról, közösségeikről és azokról a tényezőkről, 
amelyek ezeket a kapcsolatokat meghatározzák. De ugyanakkor ismernünk kell 
az emberi beavatkozásoknak a természeti környezetünkre gyakorolt lehetséges 
vagy tényleges következményeit is, hogy védekezhessünk ellenük. Mert 
védekeznünk kell, mert különben előbb-utóbb mi magunk is a veszélyeztetett 
fajok listájára kerülünk. Ha ugyan nem vagyunk rajta máris…  

Akár a természetvédelmi hatóságnak kell jogi döntést hoznia egy konkrét 
ügyben, akár a Nemzeti Park Igazgatóságok szakembereinek kell beavatkozniuk 
vagy civil természetvédőként kell helytállni a terepen, a széleskörűen végzett 
monitoring felmérések és a kutatások eredményei képezik az alapot, amely 
biztosíthatja, hogy munkánk eredményeképpen javuljon némileg az ökológiai 
állapot. Mégpedig úgy, hogy közben sok ezer különféle – egymástól esetleg 
végletesen különböző – faj gyakran alig ismert igényére és kapcsolataikra kell 
(kellene) tekintettel lenni. 

A természeti környezet minőségére és a biológiai változatosságára, mint a jövőnk 
zálogára tekintő munkatársaink és a különböző egyetemek, kutatóintézetek 
szakértői, valamint sok-sok, hivatásszerűen nem a mi szakmánkat űző specialista 
fejében, noteszében, asztalfiókjában lapul a létfontosságú tudás kisebb-nagyobb 
darabkája. Fontos, hogy ez a tudás közkinccsé váljon és az amúgy igencsak 
szűkös emberi és anyagi erőforrásainkat a lehető leghatékonyabban 
hasznosíthassuk. A RENCE megindításával célunk éppen ennek a tudásnak a 
megosztása.  

Amikor valaki publikálásra adja a fejét, először össze kell szedni a gondolatait, 
rendszerezni az összegyűjtött adatokat és le kell vonni a következtetéseket egy 
olyan szakterületen, amelyhez esetleg csak kevesen értenek, de esetleg sok 
helyütt égetően nagy szükség lenne azokra az információkra, amelyeken fajok, 
közsségek sorsa, további létezése múlhat. A tudományterületek közül a 
természetvédelem a legfiatalabbak közé tartozik, sokan és sokszor keverik össze 
a biológiával vagy az ökológiával. Annyi bizonyos, hogy nincsen éles határt 
közöttük, de nekünk természetvédőknek nem csupán leírnunk kell a természet 
állapotát és folyamatait, hanem többnyire egyúttal azt a kérdést is meg kell 
válaszolnunk, hogy tennünk kell-e valamit, és ha igen, akkor mit. És akár 
beavatkozunk akár nem, a következményeket végig kell néznünk annak a 
tudatában, hogy akár jobb döntést is hozhattunk volna, ha több és jobb lett volna 
a tudásunk. 

Bízunk benne, hogy a közreadott tanulmányok segítik majd a magunk és 
valamennyi természetvédelmi szakember munkáját, egyúttal másokat is arra 
sarkall majd, hogy tudásukat – akár a RENCE lapjain – megosszák velünk. 
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Preface 

It is essential for functional conservation work to acquire as much knowledge as 
possible about species to be conserved, their communities and factors 
determining their relationship. We need to know at the same time possible or 
actual consequences of human impacts on our natural environment to be able to 
cope with them. For cope we must, otherwise we will be included into the list of 
endangered species ourselves. If we have not been included already…  

All the same if the conservation authority needs to reach the verdict in a concrete 
matter or experts of the National Park Directorates need to intervene or a 
conservationist NGO member needs to do fieldwork; the results of extensive 
monitoring surveys and research are the basis for securing that as a result of our 
work the ecological state improves somewhat. Moreover, improvement has to 
(should) respect the barely known needs and interrelations of several thousand 
diverse species.  

In notebooks and drawers of national park employees, experts of various 
universities and research institutes as well as non-professional specialists who 
care about the quality of our natural environment and biological diversity as 
pledge of our future there are hidden smaller or bigger bits of vital knowledge. It 
is important to make this knowledge accessible to the public and for us to use 
our scarce human and material resources as effectively as possible. Our aim with 
starting the journal RENCE is to share this very knowledge.  

When someone decides to issue a publication, first they have to arrange their 
thoughts, systematize the collected data and draw consequences. The subject of 
research may be less known, but there is great demand for information which 
the further existence of species or communities may depend on. Nature 
conservation counts as one of the youngest among fields of disciplines; many 
times it is mingled with biology or ecology.  There is no clear line between them, 
but we conservationists not only have to describe the state and processes of 
nature but also have to answer the question if there is need for intervention and 
if yes, what type. Whether we intervene or not, we need to watch the 
consequences aware of the fact that we could have made a better decision if we 
had access to more and better knowledge.  

We hope that these publications are going to help both our work and that of all 
conservation experts, and inspire others to share their knowledge with us – 
maybe in RENCE as well. 
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