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A botanikus kert virágait csodálhatták
meg a címbeli tudományos tanácskozás
résztvevôi a Szent István Egyetem Bu-
dai Campusának kertjében. A tanácsko-
zás tartalma talán annak a kérdôjelnek
az eltüntetését is hivatott volt segíteni,
amely a fôépület homlokzatán volt lát-
ható:

Budai arborétum
1893–?

A tanácskozáson botanikusok, kerté-
szek, dendrológusok, erdészek (aka-
démikus, minisztériumi fôtanácsos,
ÁESz igazgató, erdészetvezetô, erdé-
szeti mûszaki vezetô, botanikus kert
vezetô stb.), biológusok, természetvé-
dôk szép számmal vettek részt. Dr.
Szendrô Péter az elnökség bemutatása
után, rektori megnyitójában az arboré-
tumok alapításának, mûködtetésének
gazdasági jellegû problematikáit állí-
totta szembe a társadalmi jelentôsé-
gükkel, lényegében az anya-
gi(as)ságon túli jelentôségükkel.

Dr. Kiss Ádám oktatási minisztériumi
államtitkár a tizenegynéhány, felsôok-
tatást közvetlenül szolgáló gyûjte-
ménnyel összefüggésben hangsúlyozta
a klasszikus botanika, a környezet- és
természetvédelem iránti fokozottabb
érdeklôdést. Az oktatás és képzés jelen-
legi normatív támogatásának módjában
gyors változást nem prognosztizált,
ugyanakkor ígéretben fogalmazta meg
az oktatási célú gyûjtemények hosszú
távú fennmaradásának támogatását.

Dr. Illés Zoltán képviselô, az Ország-
gyûlés Környezetvédelmi Bizottságá-
nak elnöke kijelentette: a társadalmat
nem lehet felosztani környezetvédôkre
és nem környezetvédôkre. Egyéni érde-
keltség esetén minden érintett környe-
zetvédôvé változik. Az érdekek megis-
merése, a kompromisszumok keresése,
lehetôség szerinti legjobb megoldás kö-
zös megfogalmazása és teljesítése ve-
zethet magasabb szintek eléréséhez. Ki-
fejtette, hogy az EU-hoz csatlakozás mi-
nimális elvárásainak teljesítése megtör-
tént, egyes feltételek teljes körû megol-
dása több idôt (évet) kíván. Befejezésül
elmondta, hogy a korszak jellemzôje,
hogy a mindenkori kormányok jellegé-
tôl függetlenül felértékelôdik a környe-
zet- és természetvédelem.

Dr. Haraszthy László, a WWF ma-
gyarországi szervezetének igazgatója

röviden bemutatta a kormányokon kí-
vüli szervezet felépítését, mûködését,
kapcsolatrendszerét. Arborétumokkal
kapcsolatos programban nem mûköd-
nek közre, magyarországi erdôkkel
összefüggô feladatokat a veszélyezte-
tett erdôtársulások, a Budai-hegység, a
sík vidéki tölgyesek, az erdôfigyelô
projekt témaköreiben fogalmaztak
meg.

Dr. Schmidt Gábor, a MABOSZ el-
nöke felvázolta a magyarországi bota-
nikus és gyûjteményes kertek kialakí-
tásának számtalan módját, indítékát.
Hosszabb-rövidebb idô után, szinte
valamennyi közcélt is szolgál (kutatás,
oktatás, ismeretterjesztés stb.). Ha-
zánkban kb. 300 gyûjtemény számít
említésre érdemesnek (közülük 45 az
FVM felügyelete alatt, más irányító tár-
cától eltérôen, éves költségvetéseken
alapuló százmilliós nagyságrendû tá-
mogatással mûködik). Hangsúlyosan
szólt a gyûjtemények oktatásban betöl-
tött szerepérôl, személyiségformáló je-
lentôségérôl.

Dr. Solymos Rezsô akadémikus, az
MTA Agrártudományok Osztályának
elnökhelyettese elmondta, hogy er-
dôk és arborétumok egymás nélkül
nem értelmezhetôk. Az arborétumok
különféle erdôképek megtestesítôi
adott helyen. Az erdészeti arborétu-
mok magyarországi alapítása mintegy
50 évvel ezelôtt kezdôdött. A kb. 1
hektáros területek azonos vagy kerté-
szeti tapasztalatok felhasználásával
néhány fô fafajjal (exotával) erdôsíté-
se, szoliter helyett zárt, erdôszerû ne-
velése, erdészeti módszerekkel törté-
nô kezelése és értékelése ad különle-
ges szerepet ezeknek a gyûjtemé-
nyeknek. Szólt az elôadó az aktuális
erdôtelepítések körülményeirôl, töb-
bek között az arborétumok, gyûjte-
mények kezelése során szerzett isme-
retek hasznosításáról is.

Dr. Sipos András az egyetemi gyûjte-
ményes kerteket felmérô bizottság
munkájáról számolt be. A lényegében
kincstári területen fekvô gyûjtemények
közcélt szolgáló bemutatók. Az Oktatá-
si Min. felügyelete alatt kb. 260 hektár
kertet kezelnek, kis támogatási igény-
nyel, kiterjedt szolgáltatással. A 150-et
elérô gyûjtemény több, mint 180 ezer
taxont képvisel, amelyek egyaránt szol-

gálnak oktatási, nevelési (növény is!),
bemutatási, publikációs, kísérleti, tanú-
sítási, hazai és nemzetközi tapasztalat-
csere stb. célokat.

Dr. Isépy István az elôzôeket kiegé-
szítve foglalkozott a gyûjtemények
fenntartásának gyakorlati (konzervá-
ció, kutatás, kultúr-, kert- és tudo-
mánytörténeti, nemzetközi együttmû-
ködési) vonatkozásaival és ezek érde-
kében a fenntartás pénzügyi forrásai-
nak felkutatását kiemelten kezelendô
feladatként említette. Dr. Rimóczi Im-
re, a Botanikuskerti Munkabizottság
elnöke a gyûjteményes kertek
ökoszisztematikus szemléletére hívott
fel. Egyebek mellett a különféle szim-
biofita gombákkal példázta a kertek
élô múzeum jellegét, ahol távoli föld-
részek társulásai jelennek meg az ér-
deklôdôk szeme elôtt.

Végezetül dr. Kovács Mátyás KTM
államtitkár a természetvédelmi tör-
vény tükrében tekintette át az arboré-
tumok, gyûjteményes kertek koráb-
ban részletezett funkcióit. Hangsú-
lyozta, hogy számos esetben már
nemcsak egyes természeti értékek
egyedi védelme, hanem önmagában a
humánkapcsolati funkciók is védettsé-
get indukáltak volna a törvény szint-
jén. A jogi védettség fontosságának
más utakon történô megerôsítésére
említett példákat, majd ismertette a
természetvédelem szakmai elvárásait
az arborétumokat, gyûjteményes ker-
teket illetôen. A közvélemény számára
Ovidius-idézettel fogalmazta meg az
elvárható legalapvetôbb, talán sûrítve
sem túl hamis szemléletet: – Ne vágj ki
minden idôs fát!

Apatóczky István

Arborétumok és botanikus kertek a
társadalom szolgálatában

Madárbarátok között

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület új, országos progra-
mot indít Madárbarát kert névvel.
A program részleteit tájékoztató is-
merteti.
További részletek a ww.mme.hu
honlapon tekinthetôk meg.
Természetesen kérdéseire szívesen
válaszolunk:

E-mail: kert@mme.hu
Telefon: 40/400-201
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