
 

 

EUROGARD IX 

 “Botanikus Kertek – ahol az emberek és a növények találkoznak” 
 

2022. május 16-20. között Budapesten került megrendezésre a Európai Botanikus Kertek 9. 

Kongresszusa, az Európai Botanikus Kerti Konzorcium (European Botanic Gardens Consortium - EBGC) 

és a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége ( MABOSZ ) szervezésében, ünnepelve a 

MABOSZ alapításának 30. évfordulóját, valamint az ELTE Füvészkert, mint az első magyarországi 

botanikus kert fennállásának 250. évfordulóját. 

 
Résztvevők 
181 résztvevő 28 ország 74 intézményéből 

 

A tudományos program  
12 témakörben 70 szóbeli előadás hangzott el és 51 poszter került bemutatásra. 
 

• Botanikus kertek, mint a biodiverzitás őrzői 

• Botanikus kertek, mint élményalapú "tantermek" 

• Botanikus kertek és a globális változások 

• Botanikus kertek és a szabályozási környezet 

• Botanikus kertek az élelmezésbiztonság érdekében 

• Botanikus kertek társadalmi kontextusban 

• Botanikus kertek, mint ökolátványosságok 

• Botanikus kertek, mint élő kincsek 

• Botanikus kertek, mint a kulturális örökség megörzői 

• Botanikus kertek, mint zöld laboratóriumok 

• Botanikus kertek, mint történeti kertek 

• Planta Europa  
 
A Kongresszus keretében további 6 műhely-foglalkozást (workshop) és 2 szatellit találkozót tartottak. 
 
A Kongresszus ideje alatt két tematikus kiállítást is megtekinthettek a résztvevők: 
 
A „Kiállítás minden érzékszervnek” - speciális igényű látogatók számára is élményt nyújtó botanikai 
bemutatók, szemléltető installációk 
 
„95 év botanikai illusztrációi” – hazai és külföldi művészek botanikai ábrázolásai. 
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A kongresszus megállapításai 
•  Elismert tény, hogy az egyes botanikus kertek keletkezése nagyon különböző gyökerekre 

nyúlik vissza, de 2002 óta az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének Növénymegőrzési 
Világstratégiája (GSPC) és annak 2010-es frissítése fókuszt és elsődleges keretet biztosít a 
botanikus kertek számára a növényvilág megőrzéséhez való stratégiai és gyakorlati 
hozzájárulás terén. 

•  Bár egyértelmű, hogy a GSPC céljait nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, a kongresszuson 
elhangzott előadások reprezentálják a stratégia végrehajtása terén elért jó előrehaladást. 

•  A kongresszus egyöntetűen támogatja a GSPC folytatását a 2020 utáni Globális Biológiai 
Sokféleség Keretrendszer (GBF) keretében, amely hozzájárul a harmóniában a természettel  
víziójának 2050-ig történő megvalósításához. 

•  A Kongresszus várakozással tekint a botanikus kertekre vonatkozó új Európai Cselekvési Terv 
közzététele felé, amely a 2020 utáni GSPC-vel és GBF-fel összhangban lévő jövőbeli kihívások 
kezelésére irányul. 

•  A kongresszus aggodalommal veszi tudomásul a növényvilág-megőrzési intézkedésekre és 
kutatásokra gyakorolt növekvő negatív hatásokat, amelyek az élőnövények és részeik 
cseréjének és megosztásának korlátaiból fakadnak a genetikai anyagok hozzáférése és a 
belőlük származó előnyök megosztása (Access and Benefit Sharing - ABS) okán, valamint a 
biológiai biztonság szabályainak végrehajtása következtében. Ezeknek a problémáknak a 
negatív következményeiről szükséges tájékoztatni a nemzeti és regionális ABS és biológiai 
biztonsági kapcsolattartókat, és meg kell vizsgálni a megoldási lehetőségeket , mint például a 
konferencián bemutatott új növénycsere platform által javasoltakat. 

•  A konferencia során elhangzott előadások bemutatják a botanikus kertekkel kapcsolatos 
tevékenységek bővülő körét, beleértve például: 
•  in situ természetvédelmi akciók a földhasználókkal és a helyi hatóságokkal 

együttműködve, 
•  magbankok működtetése és magok felhasználása integrált ex- és in-situ helyreállítási 

projektekben, 
•  egzotikus növények használata a gyűjteményekben őrszemként a kártevők és 

betegségek megfigyelésében, 
•  városi zöldítési projektek, amelyek célja a városok biológiai sokféleségének növelése, 

valamint az éghajlatváltozással szembeni nagyobb ellenálló képesség biztosítása 
•  Tekintettel a globális változások, a szélsőséges időjárás, a geofizikai események és a háború 

által jelentett növekvő kihívásokra, nagyon fontos, hogy a botanikus kertek kockázatkezelési 
stratégiákat alkalmazzanak személyzetük, látogatóik, gyűjteményeik és infrastruktúrájuk 
védelme érdekében. 

•  A Kongresszus témája „Ahol az emberek és a növények találkoznak”, amelyre reflektálva 
láthattunk  inspiráló példákat a botanikus kertek által Európa-szerte végzett oktatási és 
ismeretterjesztési munkákra . A további eredményes munka érdekében ki kell építenünk és 
fenntartanunk kapcsolatainkat a helyi közösségekkel, többek között  közösségi tudományos 
projekteken keresztül, biztosítva, hogy üzeneteink világosak és következetesek legyenek. 

 
•  Elismerjük és üdvözöljük a szervezők azon törekvését, hogy csendes árverést szerveztek az 

ukrajnai botanikus kertek és azokban dolgozó kollégáink javára, továbbá köszönjük a 
résztvevők nagylelkű támogatását. 

 
Végezetül, az Európai Botanikus Kertek Konzorciuma örömmel jelenti be, hogy elfogadta a Római 
Egyetem felajánlását a 2025-ös római  EUROGARD X. Kongresszus megrendezésére. 
 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 
 


