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A növényvilág sokféleségének
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biológia és más tudományok ismerete önmagában ehhez már nem elegendő. Professzionális tájékoztatás és ismeretterjesztés, kifinomult pedagógia, eltökélt politikai akarat szükséges, hogy az egyes egyén szintjén is fel tudjuk
ébreszteni a természet iránti felelősségérzetet. A siker a jelen szakemberein és döntéshozóin, illetve az általuk biztosított lehetőségek között felnövő generációkon múlik.
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Egyetemesen elfogadott tény, hogy a növények a földi élet létének és fennmaradásának kiemelkedően fontos, nélkülözhetetlen elemei: élelmet, energiát, gyógyszert és mindennapi életünkhöz számtalan más fontos alapanyagot biztosítanak. Ugyanakkor nem csak nyersanyagforrások, az általuk nyújtott környezeti, vagy más néven ökológiai „szolgáltatások” úgyszintén elengedhetetlenek. A növényvilág biztosította nyersanyagokra és „szolgáltatásokra” hosszú
távon és fenntarthatóan csak akkor számíthatunk, ha a növények sokféleségét mind a fajokon belüli variabilitás, mind
a fajgazdagság, mind a társulások és az ökoszisztémák diverzitásának szintjén képesek vagyunk megőrizni.
A természetvédelemnek a biológiai sokféleség megőrzése érdekében alkalmazott módszerei többfélék. A jogi
szabályozás jellemzően kétirányú: a veszélyeztetett fajok fennmaradását egyrészt a fajok egyedeinek védelmével,
másrészt a faj élőhelyeinek védelmével, vagyis területi alapon igyekszik elősegíteni. Utóbbi adott fajok védelmén
túl életközösségek megőrzésére is alkalmas, amely azért is fontos, mert a veszélyeztetettség nyilvánvalóan nem
csak faji, hanem jellemzően életközösségi szinten is jelentkezik.
Előbbiekkel részben párhuzamos (más közelítésben lényegében a jog ebből eredeztethető) a természetvédelem
két fő oszlopának tartott módszer: az úgynevezett in situ és ex situ. Az in situ azokat az aktív és passzív (vagyis nem
beavatkozó) módszereket jelenti, amelyek az adott veszélyeztetett fajt (vagy fajokat, illetve populáció(ka)t) eredeti
élőhelyén, annak megőrzésével, rekonstrukciójával, stb. törekszik megoldani. Hazánkban ezt a feladatot jellemzően
a védett területek kezelői, többségében a nemzeti park igazgatóságok végzik.
Az ex situ módszercsoport adott veszélyeztetett faj, vagy éppen a faj egyes populációinak megőrzését az eredeti élőhelytől távol, lehetőség szerint genetikailag reprezentatív állományok fenntartásával, tanulmányozásával és szaporításával törekszik megoldani. A szabadföldi gyűjteményektől a növényházi állományokon át a vadon élő növények genetikai
sokféleségének megmaradását szolgáló magbankokig az ex situ tevékenységek jellemző intézményei szerte a világon
a botanikus kertek. Nem véletlen, hiszen ezek az intézmények több évszázados múltú műhelyek, tudásközpontok, ahol
egyidejűleg van jelen az a tudás és tapasztalat, amely alkalmassá teszi őket ezen feladatok felelős ellátására.
Fontos hangsúlyozni, hogy az in situ és ex situ módszerek egymásnak nem alternatívái (és különösen nem versenytársai!), hanem egyértelműen kiegészítői! Természetesen az élőhely megőrzése mindenkor prioritást élvez,
azonban – különböző okok miatt – ez nem mindig lehetséges!
Az élővilág sokféleségének már-már katasztrofálissá váló csökkenésének idején a botanikus kertek nemzetközi elvárásoknak megfelelő elsőrendű feladata a biológiai sokféleséget reprezentáló, megfelelően dokumentált, élő növénygyűjtemények hosszú távú fenntartása és fejlesztése.
Jelenleg a Föld 154 országában mintegy 4000 botanikus kertet tartunk számon. Ennek a tekintélyes számú kertnek az alapterülete 100 ezer ha (1000 km2). Ezen az összességében alig több mint egyszázad (1/100) Magyarországnyi
területen a Föld ismert virágos növényeinek 1/3-át, mintegy 80 000 faját őrzik és éltetik a szakemberek. Ez azt jelenti,
hogy a gyűjteményes kertek a világ legdiverzebb élőhelyei, forró pontjai (hotspot), amelyek a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából kiemelkedően fontosak.
A világ botanikus kertjeinek látogatottsága 140 millió fő (Magyarország lakosságának 14-szerese!) évente, tehát
teljes bizonyossággal állapíthatjuk meg, hogy e létesítmények jelentősége az oktatási-kutatási és természetvédelmi
szerepükön túl a környezettudatos-természetvédelmi szemléletmód kialakítása és az élővilág sokféleségének megőrzésére irányuló nevelés terén is szinte felbecsülhetetlen.
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Adataink szerint a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) 37 tagkertje együttesen 1000
hektárt meghaladó területen több mint 20.000 növényfajnak és változatnak ad otthont. Hazai gyűjteményeink jelentőségét, létjogosultságát többek közt az is alátámasztja, hogy gyűjteményes kertjeink egymástól lényegesen eltérő
fajösszetétellel rendelkeznek. Jelentősebb gyűjteményeink (22 adatszolgáltató kert) 5500 fa- és cserje fajt, illetve
taxont tart nyilván, amelyeknek 40%-a botanikai alapfaj, a többi faj alatti kategória, alfaj, változat, fajta, azoknak a faés cserjetaxonoknak a száma pedig, amelyek csak egy-két kertben találhatók meg, eléri a kétezret. A fajok 5%-a (100
faj) az IUCN által kiadott Vörös Könyv szerint fokozottan veszélyeztetett fajként van nyilvántartva.
A gyűjteményes kertjeinkben fenntartott hazai, jogszabályi védettséget élvező taxonok száma 335 (ld. I. melléklet), ami nem csak emeli gyűjteményeink értékét, hanem olyan genetikai erőforrás, illetve természeti örökség, amely
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy számos gyűjteményes kertünk kétséget kizáróan nemzeti kincsnek minősül.

Bevezető
Az ember az ókori birodalmak kialakulásától kezdve évezredeken keresztül úgy tekintett az őt körülvevő természetre,
mint kiapadhatatlan kincses forrásra. Valóban az is volt a Földet időszámításunk kezdetén „benépesítő” mintegy 250
millió ember számára. De a természeti javakat, erőforrásokat önkorlátozás nélkül, sokszor pazarlóan használó (pl.
erdőirtás, vadászat) emberiség a XIX. század második felében is még csak alig több mint 1,5 milliárd lelket számlált.
A természetvédelem a természeti (pl. geológiai, növény- és állattani) értékekben, látványosságokban különösen gazdag, változatos területek védelmével kezdődött. Születésekor elsősorban a látványosság, az esztétikai
élmény játszott főszerepet, ma az élővilág sokféleségének (biodiverzitás) megőrzése a legfontosabb cél. Az emberiség lélekszáma szűk másfél évszázad alatt 1,5 milliárdról közel 6,5 milliárdra növekedett, s ez a tény drámaian
megnöveli a természetvédelem jelentőségét.
Az egyik első figyelem felhívó könyv, a brit ökológus, Norman Myers tollából jelent meg „The sinking ark” (1979ben), magyarul „A süllyedő bárka” (1982) címen. A szerző szerint: „Ha az emberiség továbbra is tűri, hogy egész fajok
pusztuljanak ki, akkor előbb utóbb mi is az ő sorsukra jutunk”. Myers akkor is világosan látta és hangoztatta, hogy a
botanikus kertek, mint a fajmegőrzés ex situ módszerének színterei fontos szerepet játszhatnak.
A világszerte egyre fokozódó méreteket öltő fajpusztulás felmérésének eredményeként születik meg „A Világ veszélyeztetett fajainak Vörös Könyve”[1] , amely mintegy 25 000 veszélyeztetett növényfajt sorol fel. A Föld
növényvilágának drámai pusztulását jelzi, hogy a két évtizeddel később megjelent „Vörös Lista”[2] már 33400 fajt
tartalmaz, amelyet a kipusztulás veszélye fenyeget.
1992-ben a természet- és környezetvédelem számára világraszóló esemény történik. A Rio de Janeiro-ban megrendezett konferencián a szakembereken (botanikusok, zoológusok, természetvédők) túl a résztvevő országokat
a legmagasabb szintű, állami vezetőkből álló küldöttségek képviselik. Eredménye, hogy megszületik a „Riói Egyezmény”[3] (CBD), mely a nemzetközi politika legmagasabb szintjén foglal állást az ember és a természet (sokféleség
- biodiverzitás) viszonyának meghatározásában. Az alapelveken és a feladatok meghatározásán kívül intézkedik a
végrehajtás szervezeti és finanszírozási feladatairól is.
A Riói Konferencia után alakult meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet[4] (OECD) Környezetpolitikai Bizottságának kezdeményezésére a Biológiai Sokféleség Közgazdasági Vonatkozásaival Foglalkozó Munkacsoport, mely nem
kisebb feladatot vállalt magára, mint azt, hogy megkísérelje pénzben kifejezni, közgazdasági szempontból megmagyarázni
a biodiverzitás, a biológiai sokféleség értékét. Korunk döntéshozói számára nehezen értelmezhető például a védett növényés állatfajok „eszmei értéke”, valamint az, hogy „hol hoz hasznot – pénzt – az, ha valamit egyszerűen „csak” megőrzünk?”

Rövid történeti áttekintés
Csaknem fél évezreddel ezelőtt, Európa egyetemein az orvostudományokkal, a gyógyítással ismerkedő diákok segítségére, sorra létesülnek az újkor első botanikus kertjei (Pisa 1543, Padova 1545, Bologna 1547).
Ezeknek a kezdetben „gyógyfüves kerteknek” a tudománytörténeti jelentősége óriási, hiszen akkoriban, de még
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Lucas - Synge (1978): Plant Red Data Book
K. Walters, H. J. Gillett (1997): IUCN Red List of Threatened Plants
Biológiai Sokféleség Egyezmény – Convention on Biological Diversity
Organisation for Economic Cooperation and Development
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jóval később is ezek jelentették az egyetemeken a természettudományok csíráját. Így volt ez akkor is, amikor Magyarország első botanikus kertje 1771-ben, Nagyszombatban megkezdte működését. A Magyar Királyi Egyetem Botanikus
kertjének alapító igazgatója, Winterl Jakab egyben a növénytan és a vegytan professzora is volt.
A későbbi évszázadok során a botanikus kertek – eredeti funkciójukat is megőrizve – folyamatosan követték a
botanika tudományának új irányvonalait. Így lettek az 1700-as évek második felétől, Linné korától kezdve a növények rokonsági rendszerének bemutató színterei, majd újabb évszázaddal később, a növényföldrajz tudományának terjedésével a növények elterjedését is bemutató gyűjtemények.
A XX. század második felében a botanikus kertek számára új fejezet kezdődött a Természetvédelmi Világszövetség
(IUCN) megalakulásával (1948). Ahogyan a botanikus kertek részt kívántak venni a korábbi évszázadok folyamán a botanikai tudományok úttörő irányvonalainak („gyógynövényes, rendszertani, ill. növényföldrajzi kertek”) művelésében, úgy
a kezdetektől kiemelkedő jelentőségű feladatuknak tekintik a természetvédelmet, a veszélyeztetett fajok megőrzését.
A botanikus kertek természetvédelemben, a fajok, változatok megőrzésében betöltött különleges szerepét elsők
között a francia A. Cugnac hangoztatta és fogalmazta meg 1953-ban.
1954-ben létrejött a Botanikus Kertek Nemzetközi Szövetsége[5] (IABG), amely a mentő munkát már az 1970-es
években kiemelten fontos feladatának tekintette, 1975. évi konferenciájának fő üzenete: „A ritka és kihalóban lévő növényfajok kultúrába vonása: a ritka és kihaló taxonok biológiájának és ökológiájának tanulmányozása, és mesterséges
körülmények közötti termesztési módszereik kidolgozása.”
A Természetvédelmi Világszövetség[6] (IUCN) első vörös listái – a kipusztulástól fenyegetett fajok leltárai – az 1960as években megerősítették az igényt az ex-situ megőrzés kidolgozására.
Az 1970-es években, sőt már korábban is, Európa és Észak-Amerika számos botanikus kertje szaporítási programokat kezdett a különlegesen veszélyeztetett fajok megmentéséért.

1946-ban kezdték el, s mind a mai napig sikerrel végzik a BerlinDahlem-i Botanikus Kertben az Angolából, ill. a Namib-sivatagból
származó, a Coimbra-i és a Kirstenbosch-i Botanikus Kerttől kapott magvakról a Welwitschia mirabilis szaporítását, természetvédelmi célú „termesztését”.

A Húsvét-szigetek egykor őshonos, évtizedekkel ezelőtt kihalt
fafaja – a Sophora toromiro – ma már csak a botanikus kertek tevékenységének köszönheti létét. A londoni Kew, a Göteborgi és
a Bonni Botanikus Kert tartja életben a fajt és folytat visszatelepítési kísérleteket.

A botanikus kertek fajmegőrzési programjának sikere érdekében, a kertek közötti együttműködés megszervezésére jött létre 1984-ben az Amerikai Egyesült Államok (USA) 36 botanikus kertjének részvételével a „Center for Plant
Conservation” nevet viselő szervezet.
A világszerte egyre fokozódó méreteket öltő fajpusztulás megakadályozására a két legjelentősebb természetvédelmi világszervezet, az IUCN és a WWF[7] részletes növénymegóvási programot (Botanic Gardens and the World
Conservation Strategy - BGWCS) dolgozott ki 1985-ben azzal a céllal, hogy összegezzék a botanikus kertek szerepét a
növénymegőrzésben. A kipusztulással fenyegetett fajok megőrzésének (konzervációjának) két módját javasolják: az
„in situ” (situatio = helyzet, állapot, tájék, vidék), ill. az „ex situ” konzervációt, azaz az eredeti élőhelyen (in situ), illetve
onnan eltávolítva, kiragadva (ex situ), mesterséges körülmények között, így elsősorban botanikus kertekben történő
megőrzést. A fajok fennmaradása szempontjából leghatékonyabb az „in situ”, eredeti élőhelyen történő megőrzés,
erre hivatottak a természetvédelmi területek, nemzeti parkok. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve, ha ez a módszer adott esetben nem eléggé biztonságos, akkor van kiemelt jelentősége az eredeti élőhelyen kívüli, általában
5 International Association of Botanical Gardens
6 International Union for Conservation of Nature
7 World Wide Fund for Nature
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botanikus kertekben az „ex situ” megőrzésre-fenntartásra és szaporításra.
Ennek a konzervációs stratégiának a botanikus kertekre váró feladatait határozta meg a Kanári-szigeteken (Las
Palmas, 1985) rendezett nemzetközi botanikus kerti kongresszus (Bramwell et al. 1987). Itt alapítja meg az IUCN a
botanikus kertek fajmegőrzési tevékenységével foglalkozó titkárságát[8] (IUCN-BGCS). A titkárság 1987-ben kezdte
meg munkáját, melynek célja az új stratégia (Botanic Gardens Strategy for Conservation, 1989) megismertetése és
alkalmazása érdekében a botanikus kertek közötti kapcsolat kiépítése volt.
A Stratégia főbb irányelvei a következők:
a botanikus kertek szerepének meghatározása a növényvilág megőrzésében és a fenntartható fejlődésben,
a botanikus kertek feladatai a Természetvédelmi Világstratégiában (BGWCS),
irányelvek és eljárások kidolgozása – együttműködve más intézményekkel – a legjobb eredmény elérése érdekében,
a figyelem felkeltése a növényi sokféleség jelentősége és egyéb természetvédelmi témák iránt, megfelelő oktató és
ismeretterjesztő bemutatókkal és programokkal.

Gyűjteményes kertek a növényvilág megőrzéséért

Ex situ - elmélet és gyakorlat
„Az ex-situ célja a természetvédelemben a megőrzés biztosítása. Létjogosultsága csak úgy van, mint része
egy átfogó stratégiának, amely biztosítja a faj túlélését a természetben. A szerepét úgy kell tekinteni, mint
egy eszköz a cél elérésében, nem pedig maga a cél.”
The Botanic Gardens Conservation Strategy, 1989 (WWF, IUCN, BGCI)

A változó világ követelményeinek megfelelően, új megfogalmazásban a „botanikus kertek hosszú távon megőrzött,
pontosan nyilvántartott növények gazdag gyűjteményei (fák, cserjék, lágyszárúak, üvegházi és szabadföldi növények, stb.),
amelyek az oktatás, a kutatás, a környezetvédelmi nevelés és a széles körű ismeretterjesztés, valamint a természetvédelem
szolgálatában állnak.” (Heywood, 1989).
A világ botanikus kertjeinek számbavételére, új feladatainak meghatározására, konzervációs tevékenységének
koordinálására 1987-ben új nemzetközi szervezet jött létre Botanic Gardens Conservation International (BGCI) elnevezéssel.
A botanikus kerti növénymegőrzési stratégia (BGCS, 1989) elkészítése utáni években szükségessé vált a botanikus
kertek feladatainak újbóli összegzése, figyelembe véve a CBD elvárásait is, ezért a BGCI közreműködésével elkészült
egy jegyzék, amely összefoglalja a botanikus kertek növénymegőrzési szerepét és feladatait (International Agenda
for Botanic Gardens in Conservation – IABGC, 2000). Ennek a munkának az európai botanikus kertekre kidolgozott
verzióját 1994-ben az EU tagországok botanikus kertjeinek képviseletével alapított Európai Botanikus Kerti Konzorcium (EBGC) készítette el Action Plan for Botanic Gardens in the European Union címmel. 2002-ben a CBD Részes Felek
képviselőinek találkozóján (COP6) megszületett a Növényvilág Megőrzésének Világstratégiája (Global Strategy for
Plant Consevation – GSPC), amit még abban az évben az Európai Növényvilág Megőrzésének Stratégiája (European
Plant Conservation Strategy – EPSC) követett a Planta Europa gondozásában.
A Növényvilág Megőrzésének Világstratégiájában kitűzött célok eléréséhez az első szakasz határideje 2010 volt,
ekkor megtörtént az addig elért eredmények összegzése és értékelése. A CBD munkaszervezete a BGCI és az Ír kormány közreműködésével összegezte a globális eredményeket. Az európai veszélyeztetett fajok megőrzésére, a GSPC
8. célkitűzésének elérése érdekében elért eredményeket a BGCI foglalta össze. Megállapításra került, hogy jóllehet a
GSPC jelentős lendületet adott világ szinten az ex situ tevékenységeknek, azonban 2010-re a veszélyeztetett fajoknak
még így is csak cca. 40%-a volt elérhető botanikus kertekben, illetve génbankokban. Jelentős eredménynek számít
ugyanakkor, hogy a 2002-2010. közötti időszakban az így megőrzött fajok száma több mint duplájára emelkedett.
A botanikus kertek sokrétű feladatainak sikeres elvégzéséhez fokozott szükség van a széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésre. 1992-ben 30 intézmény részvételével alakult meg a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek
Szövetsége (MABOSZ), mely 2001 tavaszától tagja a BGCI-nak. A MABOSZ 2012-ben 35 tagintézménnyel büszkélkedhet, szinte az összes jelentős haza gyűjteményes kert tagja a Szövetségnek.
Ma a botanikus kertek nemzetközi szinten is a veszélyeztetett növényfajok megőrzése érdekében működő egyik
legfontosabb intézményrendszert és szakmai közösséget alkotják. Ez a tevékenység a termesztésbe még nem vont,
vadon élő növényeken túl kiterjed az agrobiodiverzitás megőrzése szempontjából fontos termesztett növények vadon élő rokonaira is (Crop Wild Relatives – CWR), kiemelt jelentőséget tulajdonítva a klímaváltozás által is veszélyeztetett fajok és populációk védelmének.

Ex situ és in situ növénymegőrzési módszerek és az alkalmazásukhoz szükséges munkaerőigény, illetve eszköz- és anyagszükséglet mértéke. A vízszintes tengely elrendezése feltételezi a szükséges – olykor igen költségigényes – létesítmények
rendelkezésre állását. (Maunder, M. et al. (2004) nyomán)
Krioprezerváció: Folyékony nitrogénben lefagyasztott magok, pollenek, vagy szövetek. Elsősorban mezőgazdasági és kertészeti taxonok hos�szú távú tárolására használják, de egyre gyakrabban alkalmazzák vadon élő növényfajok megőrzésére is.
Magbank: Magok tárolása alacsony hőmérsékleten és nedvességtartalommal. Gyakran használt módszer mezőgazdasági növények és vadon
élő növényfajok ortodox (alacsony nedvességtartalmon életképességét hosszú ideig megőrző) magjainak megőrzésére.
Szövetkultúra: Élő növényi (vegetatív) szövetek tárolása in vitro, a lassú növekedés érdekében szabályozott fény és hőmérsékleti viszonyok között.
Szövettenyészet: Élő növényi (vegetatív) szövetek szaporítása in vitro növények vegetatív szaporítására, illetve szaporítóanyag szabályozott
körülmények közötti előállítására.
Termesztés kijelölt konzervációs egységekben: Veszélyeztetett növényfajok taxon-specifikus, művelési és szaporítási célú kertészeti fenntartása.
Termesztés szabályozott környezetben: Mesterséges (szabályozott) környezetben történő termesztés. Pl.: trópusi fajok fűtött növényházi
tartása. Jelentős ráfordítást igényel.
Fenntartás bemutató,és/vagy referencia gyűjteményekben: Referencia gyűjtemények részét képező növények fenntartása a lokális környezeti adottságok között. Botanikus kertek és arborétumok nagy gyűjteményeire jellemző fenntartási mód, ahol a taxonómiai bemutatás vagy a
kertészeti megjelenés van a középpontban .
Szabadföldi génbank: A fajon belüli genetikai diverzitás megőrzését szolgáló, szabadföldi, extenzív fenntartású ültetvény. Gyakran alkalmazzák fás szárú fajok esetében.
Kereskedelmi célú termesztés: Adott taxonból értékesítési céllal előállított számos egyed vagy állomány. Egyes törzsek vagy fajták megtartásától eltekintve a genetikai változatosság megőrzése nem hangsúlyos.
Közösségi kertek: Növények termesztése egy közösség (pl. falu, család) által, mintegy a hagyományos mezőgazdaság részeként, termények –
mint pl. gyógynövények – előállítása céljából.
Inter situ: Növények természet közeli körülmények közötti kertészeti fenntartása , mint pl. egy gondozott populáció egy helyreállított, féltermészetes vegetációban.
In situ, kertészetileg gondozott természetes populációk: Vadon élő, bizonyos fokú fajspecifikus kertészeti és szaporodást segítő beavatkozásoknak alávetett növények, mint pl. orchideafajok kézi beporzása.
In situ, kezelt természetes populációk: Vadon élő növények fenntartása kezelt élőhelyen, állomány szintű kezeléssel, mint pl. gyepek felégetése.
In situ: Vadon élő növények természetes környezeti feltételek között.
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Szemelvények az ex situ tevékenységre vonatkozó jogi környezetből
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
P) cikk
(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
9. Cikkely
Ex-situ védelem
Minden Szerződő Fél, amennyire csak lehetséges és megfelelő, főképpen az in-situ intézkedések kiegészítése céljából
a) intézkedéseket hoz a biológiai sokféleség komponenseinek ex-situ védelmére, lehetőleg azok származási országában;
b) megteremti és fenntartja a növények, állatok és mikroorganizmusok ex-situ megőrzésének, valamint kutatásának feltételeit, elsősorban a genetikai források származási országaiban;
c) intézkedéseket hoz a veszélyeztetett fajok rehabilitációjára és helyreállítására, valamint megfelelő feltételek között történő visszatelepítésükre természetes élőhelyeikre;
d) szabályozza és irányítja a biológiai erőforrásoknak a természetes élőhelyekről az ex-situ megőrzés céljára való begyűjtését oly módon, hogy ez ne veszélyeztesse az ökológiai rendszereket és a fajok in-situ populációit, kivéve, ha speciális,
ideiglenes ex-situ intézkedésekre van szükség a fenti c) bekezdés értelmében; és
e) együttműködik pénzügyi és más támogatás nyújtásában a fenti a)-d) bekezdések szerinti ex-situ védelem céljából és az
ex-situ megőrzés eszközeinek létrehozásában és fenntartásában a fejlődő országokban.
A Növényvilág Megőrzésének Világstratégiája (GSPC, CBD COP10, Nagoya 2010.)
„8. számú célkitűzés: A veszélyeztetett növényfajok legalább 75 százaléka legyen elérhető ex situ gyűjteményekben – lehetőleg
a származási országban –, és legalább 20 százalékuk legyen elérhető rekonstukciós és visszatelepítési programok számára.”
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
A CBD VI. cikkelye szerint hazánk is kidolgozta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát.
„1. melléklet: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája
A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény hazai végrehajtásának stratégiája
…
3. Az ex-situ védelem megerősítése
Stratégiai megfontolások
1. A természetes élővilág megőrzésének vitathatatlanul leghatékonyabb, legolcsóbb és hosszú távon az egyetlen biztos
módja az in-situ védelem. Ennek minden esetben elsőbbséget kell biztosítani, amit kiegészíthet szükség esetén az ex-situ
megőrzés módszere. Az ex-situ megőrzés használható például bizonyos növényfajok visszatelepítésénél, a csökkenő
állományok egyedszámának stabilizálására, illetve megerősítésére, ha azok a kritikus méretre csökkentek a természetben.
2. A termesztett vagy tenyésztett fajok, illetve alfajok esetében a genetikai leromlás elkerülése és egy genetikailag változatos, szaporodóképes állomány fenntartása a cél, amellyel biztosítható a fajok és változatok jövőbeni életképessége.
3. Az ex-situ megőrzéssel fenntarthatjuk azokat a fajokat, amelyek valamilyen speciális élőhelyi feltételhez való alkalmazkodás genetikai programját hordozzák, illetve olyan, a környezeti hatásokkal szemben nagy tűrőképességű, betegségekkel szemben ellenálló fajtákat, amelyek tulajdonságai hasznosíthatók a fajtanemesítésben.
4. Az ex-situ megőrzés összekapcsolható a természetes életközösségek, a hagyományos gazdálkodási módok és kultúrák
újraélesztésével, melyek genetikai tartalékokat, forrásokat jelentenek.
Cselekvési irányok
1. A megfelelő ex-situ védelem lehetőségeit ki kell alakítani a vadon élő fajok és a kultúrnövények vadon élő rokonainak
megőrzése érdekében, valamint a vadon élő növények és az élelmiszertermelésben hasznosított fajokra vonatkozóan
minden olyan esetben, amikor ezek in-situ védelme nem megoldható vagy veszélyeztetett.
2. Meg kell állapítani azon természetes fajok körét, amelyeknél az ex-situ megőrzésnek szerepe lehet és segítségével ezek
kellő állományban fenntarthatók és alkalmassá tehetők a természetbe való visszatelepítésre. Mindehhez módszertani
kutatások is szükségesek.
3. A génbankoknak, a botanikus kerteknek és az állatkerteknek segítséget kell nyújtaniuk a honos, veszélyeztetett fajok

8

Gyűjteményes kertek a növényvilág megőrzéséért
megőrzésében és szükség esetén azok visszatelepítésében.
4. Ki kell dolgozni az ex-situ módon megőrzésre kerülő fajok génbankokban történő megőrzésének lehetőségeit.
5. A magyar vadon élő flórában és a mezőgazdasági haszonnövényekben rejlő géntartalék megőrzésére nemzeti
génbankhálózatot kell fenntartani, melynek működési feltételeit biztosítani kell. Fel kell mérni, be kell gyűjteni és meg kell
őrizni a magyar flóra elemeit, és ki kell dolgozni a genetikai értékek közgazdasági értékelésének módját.
…
8. A vadon élő flóra megőrzése esetében az in-situ védelemnek kell elsőbbséget élveznie, melynek kiegészítésére az ex-situ
megőrzés feltételeit kell kialakítani.”
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
Jóllehet a természetvédelmi törvény nem nevesíti az ex situ megőrzést, azonban a gyűjteményes kertekre vonatkozó
rendelkezések révén bizonyos fokig szabályozza azt.
„22. § Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes
a) vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket;
…
d) növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes növényeket,
növénycsoportokat;”
…
42. §
…
(3) Az igazgatóság engedélye szükséges védett, illetve - ha nemzetközi egyezmény vagy jogszabály másként nem rendelkezik - nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növényfaj:
…
e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez, termesztésbe vonásához;”

Szemelvények az ex situ tevékenységre vonatkozó szakmai dokumentumokból
International Agenda for Botanic Gardens in Conservation, 2000
Az ex-situ megőrzés céljai:
veszélyeztetett növényi örökítőanyag (germplasm) megmentése
visszatelepítésre alkalmas növényállomány előállítása, meglévő populációk megerősítésére, élőhelyek helyreállítására, illetve fenntartásához
élő növények, illetve növényi részek begyűjtése ex-situ célú, zártkerti, illetve zárttéri szabályozott körülmények
közötti megőrzésre (magbank, szövetbank, stb.)
növényi anyag biztosítása a természetes állomány gyűjtés általi veszélyeztetettségének csökkentésére, megszüntetésére
növényi élő anyag biztosítása alap- és alkalmazott kutatásokhoz, (pl. természetvédelem, biológia (genetika,
ökofiziológia, fenológia, rendszertan, stb.), farmakognózia)
élő növények biztosítása természetvédelmi célú oktatáshoz, neveléshez, bemutatáshoz
A botanikus kerti ex-situ megőrzés előnyei:
ezen intézmények egyébként is növénymegőrzéssel, kutatással és oktatással foglalkoznak,
biztosítják a szaporítás és kutatás technikai feltételeit, valamint a hozzá szükséges szaktudást,
a szakszerű ex-situ megőrzés tartalékot biztosít a természetes élőhelyükön veszélyeztetett fajok visszatelepítéséhez és egyúttal információt ad azok biológiájának (szaporodás, egyedfejlődés, fiziológiájának) ökológiájának (környezeti igények) megismerésével a termőhelyen történő sikeres fenntartáshoz.
Prioritások az ex-situ megőrzésre javasolt fajok kiválasztásához:
közvetlenül veszélyezteti a kipusztulás lokálisan, nemzeti, vagy globális szinten
helyi gazdasági jelentősége van, úgy mint: élelmiszer-, vagy takarmánynövény, gyógyászati célra használt, vadon
élő, vagy termesztett növényként alapanyagot biztosít helyi ipari, mezőgazdasági, kertészeti, stb. felhasználásra
(agrobiodiverzitás)
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a helyi növényközösség része, így fontos lehet a visszatelepítése az élőhely helyreállításában
a helyi flóra jellemző (karakter) faja, amely szerepet játszhat a figyelemfelkeltésben, a természetvédelmi oktatási
programokban
érdeklődésre számíthat a kutatásban (pl.: endemikus, reliktum fajok, alfajok, ökotípusok)
Feladatok botanikus kertek számára:
veszélyeztetett növényfajok ex situ fenntartása, kutatása, szaporítása és bemutatása
jelenlegi gyűjtemény természetvédelmi értékének meghatározása
természetvédelmi szempontból fontos fajokkal kapcsolatban végzett kutatások
dokumentációs rendszer fejlesztése
gyűjteménykezelés magas tudományos és kertészeti színvonalon,
a megszerzett tudás és tapasztalat közzététele, adatszolgáltatás a közreműködő szervezetek felé
Ajánlások közreműködő szervezetek számára:
regionális koordináció, ex-situ programok kidolgozása és/vagy segítése, prioritások, feladatok/felelősségek meghatározása a kijelölt kertek számára, a tevékenységek nyomon követése, és a botanikus kertek segítése a gyűjtemények hozzáférhető / átjárható információs rendszerének kiépítésében.
eredményes ex-situ technikák, tapasztalatok és egyéb információk terjesztése az ex-situ megőrzés segítésére
rendszeres felmérés és összegzés készítése a botanikus kertekben folytatott ex-situ tevékenységekről és elért eredményekről
szoros együttműködés a nemzeti parkokkal és az illetékes hatóságokkal
Action Plan for Botanic Gardens in the European Union, 2000
ex-situ tevékenységek összekapcsolása in-situ programokkal, célkitűzésekkel
biztosítani a veszélyeztetett taxonok élőállományainak hasznosítását genetikai, rendszertani, szaporodásbiológia,
ökológia és más területeken végzett tanulmányokhoz
védett növénygyűjtemények kialakítása, előnyben részesítve a helyi őshonos fajokat, de azok mellett fontosak a
termesztett fajok vadon élő, gazdaságilag fontos rokonai is (CWR).
védett növénygyűjtemények felhasználása visszatelepítési programokban – figyelembe véve a nemzetközi és nemzeti irányelveket (pl. CBD, CITES, Nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia és Cselekvési Terv), szabályozást, valamint
növényi szaporítóanyag biztosítása a kertészetek és a kereskedelem számára a vadon élő állományok veszélyeztetettségének csökkentésére, illetve megszüntetésére
herbárium készítése, ill. részvétel a nemzeti herbárium bővítésében a lokális fajok, alfajok (esetleg varietas-ok ill.
ökotípusok) gyűjtésével
hosszú távú megőrzés érdekében az eszközszükséglet megteremtése és fejlesztése az élőállomány fenntartásához,
illetve magbank, szövetbank működtetéséhez
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos oktatás, nevelés, ismeretterjesztés céljaira alkalmas gyűjtemény kialakítása
különösen a bemutatás megfelelő biztosításával
a gyűjteménykezelés összehangolása a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályozással, belső szabályzat kidolgozása szabadföldi gyűjtés, intézmények közötti csere és más felhasználások esetére
megfelelő, magas színvonalú adatfeldolgozás az ex-situ gyűjtemények fenntartására
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4. A begyűjtött anyag „felszaporítása” a faj természetes populációinak „megerősítése”, gyarapítása érdekében.
Siker akkor remélhető, ha a visszatelepítésre szánt populációk egyedszáma megközelíti az 1000-et.
5. Az ex situ konzerváció (fajmegőrzés) céljából történő, mesterséges körülmények közötti (botanikus kerti) szaporítás speciális – a kertészeti termesztéstől gyökeresen eltérő – sajátsága, hogy a génállomány minél teljesebb megőrzése érdekében mentes mindenféle szelekciós tevékenységtől!
6. A botanikus kertek, mint a veszélyeztetett fajok ex situ fajmegőrzés-célú szaporításának színterei a rendelkezésre álló infrastruktúra és szaktudás előnye mellett kellő elővigyázatosság hiányában veszélyt is rejthetnek.
A megőrizni kívánt faj közelébe kerülhetnek olyan rokon fajok, melyekkel természetes élőhelyén a földrajzi
izoláció révén nem léphet szaporodási kapcsolatba. Az esetleges hibridizáció elkerülése érdekében ezért már
a programok tervezése során különös figyelmet kell fordítani a taxonok közötti nem kívánatos termékenyülés
elkerülésének módjára, a génátfolyás kizárására.
7. Az eredményesen felnevelt, nagy egyedszámú populáció kerülhet vissza eredeti élőhelyére, ahol nélkülözhetetlen a pontos dukumentálás és az utólagos ellenőrzés, monitorozás.

Az ex situ megőrzés hazai
előzményei és jelenlegi helyzete
Egyetemeink botanikus kertjei közül az ELTE Füvészkertjét 1960-ban nyilvánítják országos értékű természetvédelmi
területté. A Kert legrégebben – mintegy 100 éve – betelepített, ma védettként számon tartott faja a Lamium orvala.
A hazai flóra jellegzetes képviselőivel először 1928 után gazdagodik jelentősen a Füvészkert – Tuzson János – az
Egyetem Növényrendszertani és Növényföldrajzi Tanszékének első professzora jóvoltából. Újabb jelentős lépés a
múlt század második felében – 1954-től Soó Rezső professzor, illetve munkatársa, Simon Tibor nagyarányú betelepítő
tevékenysége. Ekkor kerülnek a Kertbe többek közt a Potentilla palustris, a Sesleria sadleriana, Paeonia officinalis ssp.
banatica, a Cardamine glanduligera, az Aurinia saxatilis, stb. ma is itt élő populációi.
A Debreceni Egyetem Botanikus kertjébe a harmincas évek közepén szintén Soó Rezső által telepített Lilium
martagon-ok még mindig egy mikropopulációt képeznek, a hetvenes évek végén szintén a Nyírségből betelepített
Crocus reticulatus-ok a mai napig jelentős egyedszámban léteznek ugyanitt.

Az ex situ megőrzés legfontosabb lépései, alapvető szempontjai

A XX. század közepén egyéni kezdeményezések indultak a veszélyeztetett növényfajok szaporodásának / szaporításának vizsgálatára.
Priszter Szaniszló 1950-től saját kertjében, majd 1965-től ELTE Füvészkertjében, mint annak igazgatója folytatott
évtizedeken keresztül fenológiai és szaporítás-technológiai vizsgálatokat, amelybe 1970-től mintegy 100 hazai veszélyeztetett növényfajt is bevont.
Galántai Miklós 1965-ben kezdte meg védett hazai fajokkal végzett kísérleteit betelepített populációkkal az MTA
Vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében.
A hetvenes évek elejétől (1973) Papp László a saját kertjében, majd a hetvenes évek végétől (1978) a Debreceni Egyetem Botanikus kertjében (itt Pólya László közreműködésével) folytat ex situ szaporításokat és fenntartást,
fenológiai, szaporítási kísérleteket, valamint eredeti élőhelyekre visszatelepítéseket. A Nyírség és közvetlen környékének veszélyeztetett növényfajain értek el jelentős eredményeket, amelyek – habár elsősorban visszatelepítési célzatúak voltak, de – felvetették az ex situ fenntartásban a rokonsági és hibridizációs viszonyok kutatásának a
lehetőségét is (Pulsatilla zimmermannii).

1. Az ex situ védelembe vont faj kiválasztása, annak szakmai indoklása.
2. A természetes élőhely részletes ökológiai, botanikai kutatása, a veszélyeztetett faj állományainak pontos felmérése. Ilyen céllal eddig az ex situ megőrzésre javasolt edényes fajok közül hazánkban 17-nek készültek el a
„fajmegőrzési tervei” a Nemzeti Park Igazgatóságok és a Tudományegyetemek szakembereinek közreműködésével (www.természetvédelem.hu)
3. A szaporítóanyag (tő, gumó, hagyma, mag) begyűjtése oly módon, hogy ez ne veszélyeztesse a faj természetes állományát, ugyanakkor elegendő mintául szolgáljon ahhoz, hogy a megőrzésre szánt faj genetikai
diverzitása kellőképpen biztosítva legyen.

Az 1980-as évek elejére az egyéni kezdeményezésekből országos szintű program született a szaktárcák irányításával.
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) anyagi forrásokat biztosított részletesebb kutatásokhoz,
a fajok ex situ megőrzése céljából történő mesterséges szaporítási módszerek kidolgozásához.
1987-től kezdtek mesterséges szaporítási kísérleteket az MTA ÖBKI, az ELTE Füvészkert, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem botanikus kertjei, majd több hazai botanikus kert (pl.: Szegedi Füvészkert) is bekapcsolódott a kutatásokba. 1986 óta működik az ELTE Füvészkert steril „Ochidea” laboratóriuma, melynek célja a trópusi és hazai orchideák, valamint más, nehezen csírázó magvú növények szaporítása. A fás szárú védett növényfajok ex-situ megőrzése az
Erdészeti és Faipari Egyetem soproni arborétumában kezdődött el.
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Gyűjteményes kertek a növényvilág megőrzéséért

A védett, illetve veszélyeztetett növényfajok botanikus kerti tartásának első eredményeiről számol be Kereszty Z.
és Galántai M. felmérése (1994), mely szerint közel 200 védett faj fenntartása, szaporítása folyik 10 hazai botanikus
kertben, illetve botanikusok magán kertjeiben (MTA Vácrátóti Botanikus Kert, ELTE Füvészkert, Fővárosi Állat- és Növénykert, Budakalászi Gyógynövénykutató Intézet, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Arborétuma és Soroksári
Botanikus Kertje, Debreceni Egyetem Botanikus Kertje, ERTI Szombathely, Priszter Sz., Markovics T.)
A kísérletek számos faj esetében alkalmazható eredményeket produkáltak. Pl. a vadon élő orchideák magról történő
szaporítását (pl. Liparis loeselii) kidolgozták az ELTE Füvészkertjében, a KÉE (ma Corvinus Egyetem) Soroksári Botanikus Kertjében az Anemone sylvestris mesterséges szaporításával, az MTA ÖBKI a Crambe tataria-val ért el komoly
eredményeket. A Pulsatilla flavescens (syn. P. hungarica), a P. patens, a Ligularia sibirica, Iris arenaria esetében pedig a
Debreceni Egyetem Botanikus kertje számolhat be jelentős sikerekről.
A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében az ex situ megőrzéssel kapcsolatos vizsgálatok 1987-ben kezdődtek, természetes populációkból származó egyedek és szaporítóanyagok bevonásával. A SZTE munkatársai az ex
situ megőrzés kritériumaként a legalább 50 egyedet számláló, hosszútávon fenntartható növényállományt határozták meg, és a megőrzés biológiai háttérvizsgálataival kapcsolatos eredményeket, illetve a sikeres visszatelepítést prezentációkban is ismertették. Az érintett fajok: Iris pumila, Primula veris, Alkanna tinctoria, Adonis vernalis, Iris
sibirica, Acorus calamus, Dianthus diutinus.
A nemzeti park igazgatóságok által ex situ védelemre javasolt növényfajok listája[9] 48 taxont sorol fel, a fokozottan védett fajoknak mintegy 55%-át. Jelenlegi adataink szerint a MABOSZ gyűjteményes kertjeiben ezek közül ex situ
megőrzés céljából 11 fajnak (13%) a szaporítása, fenntartása folyik (ld. II. melléklet).

Összefoglalás és további tervek
A vadon élő védett és veszélyeztetett növényfajok megőrzésére számos hazai intézményben folynak programok. A KEOP (DE Botanikus kert, SZE Fűvészkert, stb.) és KMOP (ELTE Fűvészkert, MTA ÖBKI) támogatási források
lehetővé tették új programok indítását, ez által nemzeti parkok és botanikus kertek, kutató intézetek közötti újabb
együttműködések kialakítását. Szükségessé vált a hazai botanikus kertekben a munka eredményesebbé tétele érdekében az ex-situ megőrzési tevékenységek áttekintése, együttműködési tervek kialakítása.
A hivatalos állami természetvédelem által kidolgozott fajmegőrzési tervek több faj esetében tárgyalják az ex situ
módszereket, az eddig megszerzett – elsősorban botanikus kerti – tapasztalatokat. A fajmegőrzési tervek kidolgozásába és végrehajtásába továbbra is indokolt a botanikus kertek bevonása, hiszen a legszélesebb körű ismeretekkel és
infrastruktúrával rendelkeznek vadon élő növények kertészeti fenntartása és szaporítása terén.
Soron következő feladataink között ezért elsőbbséget kell, hogy élvezzen az ex situ megőrzésre az élő gyűjteményekbe
bevont fajok számának jelentős növelése. A magyar flóra veszélyeztetett fajait ismertető Vörös Könyv (Király G. szerk.: 2007)
szerint a hazai flóra kipusztulással veszélyeztetett (CR) fajainak száma 115, a veszélyeztetetteké (EN) 162, az utoljára 2012ben módosított miniszteri rendeletben[10] szerepeltetett védett edényes fajok száma pedig 698.[11] Ezért a szakmai együttműködés keretében mielőbb elvégzendő feladat: javaslatot tenni az ex situ megőrzésre kijelölt fajok listájának bővítésére.
A védett, veszélyeztetett fajok minél szélesebb körű bevonása az ex situ megőrzésbe azért is indokolt, mert
ezen fajok fenntartásában és szaporításában időben szerzett ismeretek a kritikus helyzetbe kerülő fajok mentésénél később komoly előnyt jelentenek.
További feladataink, átfogó céljaink az „International Agenda for Botanic Gardens in Conservation, 2000”, valamint
az „Action Plan for Botanic Gardens in the Europaean Union” dokumentumokban foglaltak megvalósítása.

Zárszó
A Szegedi Füvészkert esetében a visszatelepítés és a természetes populációk létszámnak stabilizálása a hazánkban endemikus
Dianthus diutinus esetében valósult meg. 8 évig tartó elővizsgálatok után, LIFE pályázati forrás finanszírozásával került sor a faj
felszaporítására, és a természetes populációkban fajszám csökkenést eredményező okok megszüntetését követően négy éven
át összesen 19 000 egyed három populációba történő visszatelepítésére az illetékes nemzeti park koordinálásával. A visszatelepítést követő vitalitás mérések az egyedek jó állapotát és szaporodóképességét bizonyították, és a Kiskunsági Nemzeti Park által
végzett egyedszám monitorozás is azt jelezte, hogy a visszatelepítés hosszabb távú hatásaként a populációk egyedszáma stabilizálódott, illetve növekedett.

A Fővárosi Állat- és Növénykert
2004-2009 között a European
Native Seed Conservation
Network (ENSCONET, FP6) konzorciumi tagjaként vett részt
az EU tagországokban működő,
honos fajok magbanki megőrzésével foglalkozó 24 társintézmény munkájában, amelynek célja a nemzetközi magbanki
hálózat kiépítése mellett a szakmai koordináció, a gyűjtési, a tárolási és az adatkezelési feladatok ellátása során eddig szerzett
ismeretek összegzése, szakirányú protokollok, ajánlások kidolgozása volt. A feladatok ellátására 2004-től működő, hazai szakemberekből álló munkacsoport kétéves munkája nyomán, a vadon
élő, hazai fajok természetvédelmi célú génmegőrzése céljából az
Intézmény 2006-ban megtette az első lépéseket a Pannon Magbank megvalósítására.

A Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében az Új Széchenyi Terv
pályázat által támogatott projekt keretében a szaporított fajok
száma 30, ebből 5 fokozottan védett, a többi védett kategóriába
tartozik. E 30 fajnak eddig a szaporított egyedszáma 25 ezer feletti. Az adatok alapján hazánk legjelentősebb mai és eddigi ex
situ szaporítása és fenntartása. Ebből a két és fél esztendő alatt
17 faj több mint 6200 egyedét telepítették vissza, amellyel az eddigi, legjelentősebb reintrodukciós program vált valóra!

A Növényi Diverzitás Központ,
az MTA ÖBKI és az Aggteleki
Nemzeti Park 2010-ben indította el a Pannon Magbank
Life+ Projektet, amelynek célja
a tárolásra alkalmas őshonos,
vadon élő hazai magvas növényfajok 50%-ának, vagyis legalább 800 növényfajnak a begyűjtése és hosszú távú megőrzése. A Pannon Magbank bizto
nsági tárolóként szolgál a veszélyeztetett fajok vadon élő populációinak váratlan káresemény vagy környezeti katasztrófa
hatására bekövetkező hirtelen pusztulása vagy drasztikus
egyedszám csökkenése esetén, és egyben lehetőséget nyújt
növénytársulások stabilitásának és változatosságának fenntartását célzó vizsgálatokra. Bizonyos növényfajok kutatási célú
felhasználása során a magbank kutatási anyagot biztosít, így
elkerülhető az eredeti élőhelyek felesleges bolygatása.
2011-ben a Pannon Magbank projekt keretében 208 faj, 294 tételének begyűjtése történt meg. A 294 tételből 24 védett, 3 pedig
fokozottan védett faj magja volt.”

9 Házi J. és Lesku B. szerk.(2006), Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében, VII. nemzetközi konferencia, Debrecen.
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Egy faj természetes populációinak stabilizálásához szükséges sikeres ex situ megőrzéshez, felszaporításhoz és az
eredeti élőhelyre történő visszatelepítéshez több évig tartó elővizsgálatokra, szaporítási visszatelepítési időszakra,
sikerességének monitorozásához további többéves periódusra van szükség. Szükséges továbbá a szakmai tapasztalat, a megfelelő infrastruktúra és anyagi háttér. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy több intézmény (nemzeti
park, füvészkert, erdészet) sokrétű tevékenységének összehangolása elengedhetetlen. Végül, de nem utolsósorban
a tájékoztatás, a figyelemfelkeltés, a növényi sokféleség megőrzésének fontossága, s benne az ex situ módszerek
társadalmi megismertetése és elismertetése is fontos feladata az ex situ - in situ megőrzésre irányuló projekteknek.
A veszélyeztetett fajok ex situ megőrzésére irányuló terveink megvalósításához a szoros együttműködés, a szaktudás, az ügy iránti lelkesedés, a botanikus kertek nyújtotta infrastruktúra feltétlenül szükséges, de korántsem elegendő. Az említett példák is mutatják, hogy pályázati források (OTKA, Új Széchenyi Terv - KEOP, KMOP, LIFE) nélkül
a néhány faj megmentésére kiterjedő erőfeszítések sem jártak volna eredménnyel. Az ex situ megőrzés feladatának
otthont adó létesítmények, a botanikus kertek maguk is az utóbbi évtizedekben fennmaradásukért kell, hogy küzdjenek. Annak ellenére, hogy az ÚSZT, stb. pályázati lehetőségek jóvoltából fejlesztésre és felújításra fennállásuk óta nem
tapasztalt támogatásban részesültek, működésük, fenntartásuk egyre nehezebbé válik.
Ahhoz, hogy a botanikus kertek teljesíteni tudják a rájuk rótt hazai és nemzetközi elvárásokat (a biológiai sokféleség szemléltetése, a veszélyeztetett fajok kipusztulástól való megvédése, eredeti élőhelyükre történő visszatelepítése, stb.) szemléletváltásra van szükség. Ennek első és legfontosabb lépese a vonatkozó nemzetközi egyezményeken
túl a Természet Védelmi Törvény módosítása, vagy külön jogszabály keretében a gyűjteményes kertekre vonatkozó
megfelelő jogszabályi környezet kialakítása, amely világos szabályozást teremt a működés és azon belül kifejezetten a
vadon élő növényfajok ex situ megőrzése tekintetében, illetve az ez irányú tevékenységhez megfelelő forrást is rendel.
Továbbá be kell látni, be kellene láttatni, hogy a botanikus kertek, mint a biológiai sokféleség reprezentálói, nemcsak egy-egy oktatási, kutatási vagy kulturális intézmény különleges egységei, hanem egyben és első sorban élő múzeumok. Mint ilyenek sajátos helyzetben vannak, mert igaz, hogy a nagyértékű múzeumi „tárgyaik” reprodukcióra
képesek, viszont életben tartásuk állandó, mindennapos gondozást, munkát igényel.
A génmegőrzés nemzeti ügy, a genetikai források megléte stratégiai kérdés, ezért hosszú távú gondolkodást és különösen felelős döntéshozatalt kíván!.
10 13/2001 (V. 9.) KÖM rendelet
11 Beleértve a Sorbus kis fajokat is.
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Gyűjteményes kertek a növényvilág megőrzéséért
I. melléklet - Védett növények a MABOSZ tagkertjeiben[1]
A védett harasztok 38%-a, az egyetlen védettként számon tartott nyitvatermő és a védett zárvatermők 52%-a legalább egy kertben megtalálható!
Harasztok (17 taxon)
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium ceterach
Asplenium fontanum
Asplenium scolopendrium
(syn.: Phyllitis scolopendrium)

Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris expansa
Matteuccia struthiopteris
Polystichum aculeatum

Polystichum braunii
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Marsilea quadrifolia
Ophioglossum vulgatum

Osmunda regalis
Salvinia natans
Thelypteris palustris

Bulbocodium vernum (incl.
Bulbocodium versicolor)
Buphthalmum salicifolium
Calamagrostis varia
Campanula latifolia
Campanula macrostachya
Cardamine glanduligera
Cardamine waldsteinii
Carduus crassifolius subsp. glaucus
(syn.: Carduus glaucus)
Carduus hamulosus
Carex buxbaumii
Carex hartmanii
Carlina acaulis
Carpinus orientalis
Centaurea mollis
Centaurea scabiosa subsp. sadleriana
(syn.: Centaurea sadleriana)
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Chamaecytisus albus
Cicuta virosa
Cimicifuga europaea
Cirsium brachycephalum
Cirsium furiens
Clematis alpina
Clematis integrifolia
Colchicum arenarium
Colchicum hungaricum
Coronilla coronata
Coronilla vaginalis
Corydalis intermedia
Cotoneaster integerrimus
Crambe tataria
Crataegus nigra
Crocus albiflorus
Crocus heuffelianus
Crocus reticulatus
Crocus tommasinianus
Cyclamen purpurascens
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza incarnata (incl.
Dactylorhiza incarnata subsp.
incarnata)
Dactylorhiza maculata (incl.
Dactylorhiza maculata subsp.
transylvanica)
Dactylorhiza majalis
Daphne cneorum
Daphne laureola
Daphne mezereum

Dianthus collinus
Dianthus deltoides
Dianthus diutinus
Dianthus giganteiformis
Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri
(incl. Dianthus plumarius subsp. regisstephani)
Dianthus plumarius subsp. praecox
Dianthus serotinus
Dianthus superbus
Dictamnus albus
Digitalis ferruginea
Digitalis lanata
Doronicum hungaricum
Doronicum orientale
Draba lasiocarpa
Dracocephalum austriacum
Dracocephalum ruyschiana
Drosera rotundifolia
Echinops ruthenicus
Echium maculatum (syn.: Echium
russicum)
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Eranthis hyemalis
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Erysimum odoratum
Erysimum witmannii subsp.
pallidiflorum
Erythronium dens-canis
Ferula sadleriana
Festuca amethystina
Festuca dalmatica
Festuca pallens
Fritillaria meleagris
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Gentiana pneumonanthe
Gentianopsis ciliata
Geranium sylvaticum
Geum aleppicum
Geum rivale
Gladiolus imbricatus
Gladiolus palustris
Globularia cordifolia
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima

Gypsophila arenaria (syn.: Gypsophila
fastigiata)
Helichrysum arenarium
Helleborus dumetorum
Helleborus odorus
Helleborus purpurascens
Hemerocallis lilio-asphodelus
Hepatica nobilis
Hesperis matronalis (excl.: Hesperis
matronalis subsp. vrabelyiana)
Hesperis matronalis subsp.
vrabelyiana
Hieracium aurantiacum
Hieracium staticifolium (syn.:
Chlorocrepis staticifolia)
Himantoglossum adriaticum
Hippocrepis emerus
Hippophaë rhamnoides
Hippuris vulgaris
Hottonia palustris
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elegans
Inula germanica
Inula helenium
Inula oculus-christi
Inula spiraeifolia
Iris aphylla subsp. hungarica
Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp.
arenaria)
Iris graminea
Iris pumila
Iris sibirica
Iris spuria
Iris variegata
Isatis tinctoria
Jovibarba globifera (incl. Jovibarba
globifera subsp. hirta, Jovibarba
globifera subsp. globifera)
Jurinea mollis
Knautia arvensis subsp. kitaibelii
Koeleria javorkae
Lamium orvala
Lathyrus pannonicus
Lathyrus transsylvanicus
Leucanthemella serotina
Leucojum aestivum
Leucojum vernum
Ligularia sibirica
Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum
Lilium martagon
Linum dolomiticum

Nyitvatermők (1 taxon)
Ephedra distachya

Zárvatermők (317 taxon)
Achillea crithmifolia
Achillea horanszkyi
Achillea ptarmica
Aconitum moldavicum
Aconitum variegatum
Aconitum vulparia
Acorus calamus
Adenophora liliifolia
Adonis vernalis
Adonis volgensis
Agrostemma githago
Ajuga laxmannii
Alchemilla micans
Alchemilla xanthochlora
Alkanna tinctoria
Allium moschatum
Allium sphaerocephalon
Allium suaveolens
Allium victorialis
Alnus viridis
Amelanchier ovalis
Amygdalus nana (syn.: Prunus tenella)
Anacamptis coriophora (syn.: Orchis
coriophora)
Anacamptis palustris subsp. palustris
(syn.: Orchis laxiflora subsp. palustris,
Orchis palustris)
Anacamptis pyramidalis
Anchusa barrelieri
Anemone sylvestris
Anemone trifolia
Angelica palustris
Anthericum liliago
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina
Armeria elongata
Arnica montana
Aruncus dioicus
Asperula taurina
Asphodelus albus
Aster amellus
Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius
subsp. canus, Aster sedifolius subsp.
sedifolius)
Astragalus asper
Astragalus exscapus
Astragalus vesicarius subsp. albidus
Astrantia major
Asyneuma canescens
Aurinia saxatilis
Betula pubescens

1 Kereszty-Galántai összeállítása alapján, a 2012. évi adatokkal kiegészítve
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Linum flavum
Linum hirsutum
Linum tenuifolium
Liparis loeselii
Lonicera caprifolium
Lonicera nigra
Lotus borbasii
Lunaria annua
Lunaria rediviva
Lychnis coronaria
Medicago orbicularis
Menyanthes trifoliata
Micromeria thymifolia
Moehringia muscosa
Muscari botryoides
Narcissus radiiflorus (syn.: Narcissus
poeticus subsp. radiiflorus)
Neotinea tridentata (syn.: Orchis
tridentata)
Neottia nidus-avis
Nymphaea alba
Onosma arenaria
Onosma tornense
Ophrys sphegodes
Orchis mascula (incl. Orchis mascula
subsp. signifera)
Orchis purpurea
Ornithogalum brevistylum (syn.:
Ornithogalum pyramidale)
Oxytropis pilosa
Paeonia officinalis subsp. banatica
Paeonia tenuifolia
Parnassia palustris
Paronychia cephalotes
Pedicularis palustris
Persicaria bistorta
Petasites albus
Peucedanum arenarium
Peucedanum officinale

Phlomis tuberosa
Phyteuma orbiculare
Phyteuma spicatum
Pinguicula vulgaris
Plantago argentea
Platanthera bifolia
Poa remota
Polygala major
Polygonatum verticillatum
Potentilla palustris (syn.: Comarum
palustre)
Potentilla rupestris
Primula auricula
Primula elatior
Primula farinosa
Primula vulgaris
Prunella grandiflora
Pseudolysimachion incanum
Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla
pratensis subsp. hungarica)
Pulsatilla grandis
Pulsatilla nigricans (syn.: Pulsatilla
pratensis subsp. nigricans)
Pulsatilla patens
Pulsatilla zimmermannii
Pyrola minor
Pyrus magyarica
Pyrus nivalis
Ranunculus illyricus
Ranunculus psilostachys
Rhamnus saxatilis
Rhynchospora alba
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes petraeum
Rosa pendulina
Rosa villosa (incl.: Rosa sanctiandreae)
Rubus saxatilis
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Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Salix elaeagnos
Salix pentandra
Salvia nutans
Saxifraga paniculata
Scabiosa canescens
Scilla autumnalis agg. (incl. Prospero
elisae, Prospero paratheticum)
Scilla drunensis
Scilla kladnii
Scilla vindobonensis
Scopolia carniolica
Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae
Sedum acre subsp. neglectum
Sedum urvillei subsp. hillebrandtii
(syn.: Sedum hillebrandtii)
Sempervivum matricum
(Sempervivum marmoreum auct.
hung.)
Sempervivum tectorum
Serratula lycopifolia
Serratula radiata
Seseli leucospermum
Sesleria heufleriana
Sesleria hungarica (syn.: Sesleria
heufleriana subsp. hungarica)
Sesleria sadleriana
Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria
caerulea)
Silene borysthenica
Silene bupleuroides
Silene flavescens
Silene multiflora
Sonchus palustris
Sorbus aria
Sorbus barabitsii
Sorbus degenii

Sorbus domestica
Sorbus karpatii
Sorbus pseudolatifolia
Sorbus pseudovertesensis
Sorbus redliana
Sorbus semiincisa
Spiraea crenata
Spiraea media
Stachys alpina
Sternbergia colchiciflora
Stipa borysthenica
Stipa dasyphylla
Stipa eriocaulis
Stipa pennata
Stipa pulcherrima
Taraxacum serotinum
Telekia speciosa
Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum pseudominus
(syn.: Thalictrum minus subsp.
pseudominus)
Thlaspi montanum
Trapa natans
Traunsteinera globosa
Trifolium subterraneum
Trollius europaeus
Urtica kioviensis
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana officinalis subsp.
sambucifolia
Veratrum album
Vicia oroboides
Vinca herbacea
Vincetoxicum pannonicum
Vitis sylvestris

A vastag betűvel szedett fajoknak (legalább egy) hazai gyűjteményes kertben folyik „ex situ” (legalább 1001000 egyedes) szaporítása
A rövidítések magyarázata:
A fajok védettségi besorolása: FV = fokozottan védett, V = védett
A veszélyeztetettség fokozatai (az IUCN 2001. évi kategóriái szerint): EW= a természetben kipusztult, CR = kipusztulással veszélyeztetett, EN = veszélyeztetett, VU = sebezhető, NT = veszélyeztetettséghez közel, DD = a besoroláshoz
adathiányos, FM = a fajra van hivatalos fajmegőrzési terv
VÉDETTSÉG
FV
FV
V
V
V
V
V
FV
FV
FV
V
V
FV

VESZÉLYEZTETETTSÉG
CR
CR
NT
CR
CR
EW
EN
EN
CR
CR
EN
NT
EN

1 Közzétéve Debrecenben, 2006. február 24-26-án megtartott Aktuális Flóra-és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VII. konferencia keretében
(összeállította: Házi Judit és Lesku Balázs)
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FV
V
FV
FV
V
FV
FV
FV
FV
FV
V
FV
V
V
V
FV
V
FV
V
FV
FV
FV
V
FV
V
V
FV
V
V
V
V
V
FV
V
FV

EN
EN
EN
EN
EN
EN
CR
EN
CR
NT
CR
CR
CR
DD
CR
EN
NT
CR
EN
EN
CR
CR
EN
CR
EN
EN
CR
CR
CR
CR
CR
CR
EN

FM
FM

FM

FM

FM

FM
FM

FM

EN

III. melléklet - Az II. mellékletben nem szereplő, de a hazai gyűjteményes kertek által ex situ fenntartásba
vont fajok (50 feletti egyedszámmal) (rövidítések magyarázata: mint az 1. mellékletben)

II. melléklet - A Nemzeti Park Igazgatóságok által ex-situ védelemre javasolt növényfajok listája[1]

NÖVÉNY NEVE
Adenophora liliifolia
Adonis volgensis
Ajuga laxmanni
Aldrovanda vesiculosa
Anchusa ochroleuca
Arnica montana
Astragalus contortuplicatus
Bulbocodium vernum
Caldesia parnassifolia
Campanula latifolia
Cirsium furiens
Cotoneaster tomentosus
Crambe tataria

Cypripedium calceolus
Daphne cneorum ssp. arbusculoides
Dianthus diutinus
Digitalis ferruginea
Gentianella austriaca
Gladiolus palustris
Hammarbya paludosa
Himantoglossum caprinum
Hypericum barbatum
Hypericum elegans
Knautia maxima (dipsacifolia)
Liparis loeselii
Lonicera nigra
Myosotis laxa ssp. caespitosa
Myricaria germanica
Nepeta parviflora
Oxytropis pilosa
Pinguicula vulgaris
Potentilla palustris
Pulsatilla flavescens
Pulsatilla patens
Pyrus magyarica
Rumex pseudonatronatus
Salvia nutans
Selaginella helvetica
Senetio aurantiaca
Sparganium natans (S. minimum)
Stipa bromoides
Thlaspi coerulescens
Thlaspi montanum
Trifolium vesiculosum
Pseudolysimachion incanum
Vicia biennis
Vinca herbacea
Vincetoxicum pannonicum

FM
FM

FM

FM

NÖVÉNY NEVE
Acorus calamus
Adonis vernalis
Agrostemma githago
Alkanna tinctoria
Allium suaveolens
Anemone sylvestris
Anemone trifolia
Angelica palustris
Anthericum lilago
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina
Armeria maritima ssp. elongata
Asperula taurina
Asplenium fontanum
Aster oleifolius
Aster sedifolius
Astragalus vesicarius ssp. albidus
Asyneuma canescens
Cardamine glanduligera
Carpinus orientalis
Centaurea mollis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cimicifuga europaea
Colchicum arenarium
Colchicum hungaricum
Crocus heuffelianus
Crocus reticulatus
Crocus tommasinianus
Cyclamen purpurascens
Dactylorhiza incarnata
Dianthus collinus
Dianthus plumarius ssp. praecox

VÉDETTSÉG
V
V
V
V
V
V
V
FV
V
V
V
V
V
FV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
FV
FV
FV
V
V
V
V
V
V
FV

VESZÉLYEZTETETTSÉG Hány hazai kertben lelhető fel
NT
1
2
NT
1
1
VU
2
NT
2
1
EN
1
VU
1
VU
1
EN
1
EN
1
NT
2
CR
1
EN
1
NT
1
NT
1
NT
1
NT
3
EN
1
EN
1
1
1
CR
1
NT
1
EN
2
VU
2
NT
2
EN
3
1
NT
1
NT
1
CR
1
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CR
NT

Püspökladány

Debrecen

Szarvas

Szeged

Tiszakürt
Kecskemét

Tápiószele
Füvészkert
Soroksár

Állat és Növénykert

Erdőtelek

Pécs
Badacsonyörs

Zirc

19

Botanikus kert

CR

Arborétum

EN

Budafapuszta

NT
NT
CR

Kám-Jeli

CR

Sárvár

EN
EN

Szeleste

CR

Szombathely

EN
NT
NT

Budapest

EN
EN
VU
CR
NT
NT
NT
CR

Budakeszi
Budai Arborétum
Alcsútdoboz

NT

Budakalász

EN
EN
EN
CR
NT
NT
NT
EX
CR
NT

Agostyán

NT
NT

Bábolna
Pannonhalma

EN
CR
NT
VU
NT

Erdőtarcsa
Vácrátót
Gödöllő

NT
NT
NT
CR
CR
NT
NT
NT
NT
NT
NT
CR
EN

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
3
2
1
1
4
1
1
3
2
2
2
1
1
1
2
3
3
1
2
1
2
3
3
2
2
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
3
3
2
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
4
2

Sopron

FV
V
V
V
V
FV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
FV
FV
V
V
V
V
V
V
V
V

NT
NT

Miskolc

V
V
V
FV
V
V
FV
FV
V
FV
V
V
V
V
V
V
V
FV
V
V
FV
V
V
V
V
V
FV
V
V
V
V
V
V
FV
V
V
V
V
V
V
V
V
FV
V
V
V
FV
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Dianthus serotinus
Dianthus superbus
Dictamnus albus
Digitalis lanata
Doronicum hungaricum
Draba lasiocarpa
Dracocephalum austriacum
Dracocephalum ruyschiana
Echinops ruthenicus
Ephedra distachya L.
Epipactis palustris
Eranthis hiemalis
Gentiana crutiata
Gentiana pneumonanthe
Geum rivale
Gladiolus imbricatus
Helleborus purpurascens
Hemerocallis lilio-asphodelus
Hiercium aurantiacum
Hypericum elegans
Iris aphylla ssp. hungarica
Iris arenaria
Iris pumila
Iris sibirica
Iris spuria
Iris variegata
Knautia kitaibelii ssp. tomentella
Lamium orvala
Lathyrus pannonicus
Lathyrus transsylvanicus
Leucanthemum serotinum
Leucojum aestivum
Leucojum vernum
Ligularia sibirica
Lilium martagon
Linum flavum
Lunaria annua
Lunaria rediviva
Lychnis coronaria
Marsilea quadrifolia
Menyanthes trifoliata
Matteuccia struthiopteris
Micromeria thymifolia
Muscari botryoides
Nymphaea alba
Onosma arenaria
Onosma tornensis
Ornithogalum pyramidale
Paeonia officinalis ssp. banatica
Petasites albus
Peucedanum arenarium
Phlomis tuberosa
Polygonatum verticillatum
Primula farinosa
Primula vulgaris
Prunus tenella
Pulsatilla grandis
Ranunculus illyricus
Ranunculus psilostachys
Rhamnus saxatilis
Ruscus aculeatus
Salix pentandra
Salvinia natans
Scilla drunensis
Scilla vindobonensis
Scrophularia vernalis
Sedum hillebrandtii
Sedum hispanicum
Seseli leucospermum
Silene flavescens
Stipa borysthenica
Telekia speciosa
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thelypteris palustris
Trapa natans
Trollius europaeus
Veratrum album
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