TIHANYI KUTATÓINTÉZET
1927. szeptember 5-én adták át ünnepélyesen az első magyarországi, kizárólag tudományos célokat szolgáló Országos
Magyar Biológiai Kutatóintézetet, az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének elődjét, Tihanyban.

A limnológia (tótudomány) a XIX. században indult rohamos fejlődésnek. 1891-ben kezdődött el a Balaton tudományos
tanulmányozása, melyet a Magyar Földrajzi Társaság indított Lóczy Lajos vezetésével. A harminc éven át tartó munka során
számos tudományterületen végeztek kutatásokat (hidrológia, geológia, meteorológia, faunisztika, florisztika, antropológia
és néprajz) és az eredményeket 32 kötetes kiadványban tették elérhetővé mindenki számára. Egyértelművé vált, hogy
a fajgazdag élővilág folyamatos vizsgálatára van szükség, ez pedig maga után vonta egy, a Balaton-parton elhelyezett
kutatóintézet megépítését. Már 1894-ben javaslatot tettek a szakemberek egy, a Nápolyi Zoológiai Állomáshoz hasonló
intézmény létrehozására, ám erre csak jóval később, 1925-ben került sor. A Balatoni Biológiai Állomás Révfülöpön nyitotta
meg kapuit, azonban ez is csak ideiglenes megoldásnak bizonyult. Gróf Klebelsberg Kuno, vallás és közoktatásügyi miniszter
Országos Természettudományi Konferenciát hívott össze, amelyen a hazai természettudományok helyzetét vették górcső
alá. Itt egy húsz évre szóló programot állítottak össze, melynek szerves részét képezte a Magyar Biológiai Kutatóintézet
megalapítása is. Maga Klebelsberg Kuno választotta ki az épület helyét, Tihany szívében, az apátság alatt, közvetlenül a
tóparton. Kotsis Iván tervei alapján valósult meg az intézmény, melynek alapkőletételére 1926. augusztus 25-én került
sor. A Magyar Biológiai Kutatóintézet 1927. szeptember 5-én kezdte meg működését. Az első kutatócsoport kiemelkedő
neveket vonultatott fel: Soó Rezső botanikus, Csík Lajos és Koller Piusz genetikusok, Müller Sándor, Méhes Gyula és Wolsky
Sándor fiziológusok, Rotaridesz Mihály és Scherffel Aladár hidrobiológusok alkották az első kutatógárdát. 1951-ben került a
Magyar Tudományos Akadémia fennhatósága alá az intézet, amelynek falai között napjainkban is lázasan folyik az – újabb és
újabb tudományos eredményekkel szolgáló – kutatómunka. Az intézet küldetése napjainkban: „A kontinentális felszíni vizek
limnológiai kutatásának világszínvonalú művelése, a vízi és vizes élőhelyeket érintő társadalmi beavatkozások környezet- és
természetvédelmi szempontú szakértői támogatása, az új tudományos eredmények társadalmi hasznosulásának elősegítése.”
Forrás:
http://www.bli.okologia.mta.hu/intezettortenet
http://www.blki.hu/BLKI/index.htm
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