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Név: Váncsa Klára 

 

Telefonszám: 06-30-30 27 486 

 

E-mail cím: kaesz.van@gmail.com 

 

Születési hely, idő: Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Románia - 1979. augusztus 1. 

 

Munkahely: Munkácsy Mihály Múzeum, 5600 – Békéscsaba, Széchényi utca 9.       

Természettudományi osztály 

 

Foglalkozás: segédmuzeológus 

 

Tanulmányok: 

–Az általános és középiskolát Sepsiszentgyörgyön, a Mikes Kelemen Líceumban 

végeztem.  

1997-ben érettségiztem, többek között román, angol és francia nyelvből, mivel nyelv 

profilú osztályba jártam. 

–Az egyetemet 1998–2002 között, a Babeş–Bólyai Tudományegyetemen, Kolozs-

váron végeztem, Biológia–Geológia Karon, Ökológia és Környezetvédelem szakon 

(magyar nyelvű vonalon). 

-A Babeş–Bólyai Tudományegyetemen, a fenti tanulmányok során, pedagógusi 

diplomát is szereztem. 

 

Nyelvtudás:   

–román - felsőfokú 

–angol - középfokú 

–francia - alapfokú 

 

Érdeklődési kör: utazás, történelem, természetjárás. 
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Kutatási terület: Malakológia: a szárazföldi puhatestűek elterjedése és szerepe az erdélyi 

folyóvölgyekben, különös tekintettel a Maros folyóvölgyére. 

 

Tudományos tevékenység:  

2000 nyarától részt vettem a szegedi és kolozsvári tudományegyetem közös 

kutatóprogramjában, melynek címe: ”A Maros folyóvölgye, mint ökológiai folyosó”. 

Ezt a kutatási programot 1999 nyarán indították el, a Magyar Oktatásügyi 

Minisztérium által meghirdetett pályázat útján nyert támogatásból. A kutatás célja a 

Maros folyóvölgyének flóra- és faunavizsgálata, és ezen felmérések alapján 

javaslatok megfogalmazása, melyek elősegítik a folyóvölgyben levő természetes 

területek közötti kapcsolatok megőrzését, illetve helyreállítását. 

A terepmunka során a botanikai és rovartani felmérések mellett a folyóvölgy 

szárazföldi csigafaunájának felmérését kezdtük el. A terepmunkát és az 

anyagfeldolgozást Dr. Sárkány Kiss Endrével, a kolozsvári egyetem professzorával, 

és Dr. Domokos Tamással, a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum 

muzeológusával közösen végeztük. 

Az anyag feldolgozását a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban 

végeztem, melyet a Magyar Oktatásügyi Minisztérium által meghirdetett pályázat tett 

lehetővé. 

Ezen munka eredményéből írtam szakdolgozatomat, melynek címe: „A Maros-

völgye, mint lehetséges ökológiai folyosó, faunaelem közvetítő hatásának vizsgálata 

puhatestű populációk esetében.”  

Témavezetőm Dr. Domokos Tamás volt, az akkori Munkácsy Mihály Múzeum 

Természettudományi osztályának vezetője. 

2002-től éveken át részt vettem a minden évben megrendezésre kerülő Magyar 

Malakológusok Találkozóján. 

2003-2004-ben részt vettem a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett 

„Magyarország természetes flórájának térképezése – MÉTA” nevű programban.  

 

 

 

 

 



Előadások:  

2002. 04. 12-14.-én előadást tartottam a „Kolozsvári Biológus Napok” nevű 

rendezvényen, melyet a Babeş-Bólyai TE Biológia Kara szervezett. Előadásom címe: 

„A Maros folyó zámi hullámterének, mint fluktuációs övezetnek, transzekten alapuló 

Malakofaunisztikai vizsgálata”.  

Az előadás szövegéből kivonat jelent meg a rendezvényen kiadott háromnyelvű 

kiadványban. 

2005-ben a Csurgón tartott Malakológus találkozón tartottam előadást a következő 

címmel: 

„ A Maros folyó Bezdini-kolostor (Munar) környéki hullám- és árterének 

faunisztikai vizsgálata.” 

 

Publikációs jegyzék: 
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pe baza colecţiei din Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba, Ungaria). / Adatok 

Románia malakofaunájához a Munkácsy Mihály Múzeum mollusca gyűjteménye 

alapján. In.: Armonii Naturale Vol.: V. Arad, 2005. 

-Váncsa Klára: A Magyar Természettudományi Múzeum mollusca-

gyűjteményében található Kovács Gyula-féle kollekció romániai vonatkozásai. 

Békés Megyei Múzeumok Közleményei. Vol.: 28. Békéscsaba, 2006. 

-Váncsa Klára: A Maros folyó Bezdini-kolostor környéki hullám- ill. árterének 

malakofaunisztikai vizsgálata. Békésmegyei Múzeumok Közleményei. Vol.: 30. 

Békéscsaba, 2007. 

-Gabriela Andrei–Váncsa Klára: Alexandru V. Grossu professzor (1910-2004), 

a XX. század egyik jól ismert malakológusa. Békés Megyei Múzeumok 

Közleményei, 2008. 


