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Világszerte a természetes élőhelyek eltűnését, feldarabolódását, degradációját követhetjük nyomon, amely a 
virágtalan növények fajgazdagságát és genetikai diverzitását is csökkenti. Ennek ellenére természetvédelmük 
eddig elég elhanyagolt volt. 1990-ben azonban mind az IAB (International Assotiation of Bryologists) mind 
az IUCN létrehozta bizottságait, azzal a céllal, hogy előmozdítsák a mohák természetvédelmét, illetve 
felhívják a figyelmet az ökoszisztémákban betöltött szerepükre, fontosságukra ismeretterjesztés révén. 
Az 1990-ben megjelent magyar „Vörös Könyv” tartalmaz egy 120 fajt számláló moha vörös listát, amelyet 
Rajczy Miklós készített. Ez európai szinten is figyelemreméltó, korai kezdeményezés volt. 1995-ben jelent 
meg az „Európai mohák vörös könyve”, amelyet az 1990-ben alakult Európai Bizottság a Mohák Védelméért 
(ECCB) készített el. Ebben a könyvben az európai szinten védelemre javasolt mohafajok közül 47 
Magyarországon is előfordul. Ebből 3 a közvetlenül vagy aktuálisan veszélyeztetett, 13 a  potenciálisan 
veszélyeztetett kategóriába sorolható. A többi faj a ritka vagy a kevéssé ismert kategóriában szerepel. Ez 
utóbbi két kategória nagy aránya már jelzi a veszélyeztetett/védendő mohafajokra vonatkozó vizsgálatok 
fontosságát. 
A hazai és a nemzetközi természetvédelem igényeinek kielégítésére és a hiányok pótlására az MTM 
Növénytárában egy a ritka és védendő moha fajok adataiból álló adatbázis létrehozását kezdtük meg. Ehhez 
kapcsolódó feladataink a következők:  
 - gyűjteményi  adatokat revideálása, adatbázisba helyezése (MTM Növénytár, illetve 
más magyar herbáriumok, pl. Debrecen, Eger, Szeged, Szombathely, Zirc)  
  - irodalmi adatok összegyűjtése és adatbázisba helyezése  
és lehetőség szerint:  - a régi termőhelyek visszaellenőrzése 

  - új adatok gyűjtése a ritka fajokról. 
Nagyon fontosnak tartjuk egy referencia gyűjtemény létrehozását az MTM Növénytárában; az adatbázisban 
szereplő termőhelyekről példány begyűjtése vagy duplum szerzése más herbáriumokból. Mindezek fontos és 
elengedhetetlen előkészületek egy új, az IUCN ajánlásokat és kategóriákat figyelembe vevő moha vörös lista 
elkészítéséhez  Az adatbázis illetve a referencia gyűjtemény egyben a jövő biodiverzitás kutatásainak alapjait 
is leteszi. 
 
 
 

 

Az adatbázisba már elkezdtük beépíteni az európai Vörös Könyvben szereplő  47 Magyarországon is elő 
forduló mohafaj adatait. Jövőre szeretnénk foglalkozni a többi magyarországi védelemre javasolt ritka fajjal. 
Az adatbázis alapján nemcsak az egyes fajok elterjedéséről kaphatunk képet, hanem pl. kijelölhetünk majd 
Magyarországon olyan régiókat (pl. hegységet) vagy kisebb földrajzi helyeket pl. egy patak völgye, melyek 
kiemelten fontosak a mohák természetvédelemének szempontjából, mert sok ritka fajnak adnak otthont. 
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1. ábra. Az Entosthodon hungaricus (Boros) 
Loeske hazai előfordulásai 

2. ábra. A Phascum florkeanum Web. & Mohr hazai 
előfordulásai 
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A különböző elterjedésű és különböző szempontból fontos fajok adatainak illetve egy-egy fontos 
mohatermőhely adatainak megjelenítésével szeretnénk ízelítőt adni a készülő adatbázis használhatóságáról.    
 

Abstract 
Rare bryophytes in Hungary - preliminary efforts on compiling a new Red List  
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Degradation, destruction and extinction of the natural habitats are very common and frequent throughout the 
world. This process decreases the diversity of cryptogamic plants as well. However, their conservation was 
neglected for a long time. In 1990 both the IUCN and the IAB appointed committees to manage the 
conservation problems of bryophytes, and via public education to direct the attention to their important role 
in ecosystems. 
In the Hungarian Red Data Book a red list of 120 bryophytes was published in 1990. It was a remarkably 
early initiative at European scale. The Red Data Book of European Bryophytes was published in 1995 by the 
European Council for the Conservation of Bryophytes. There are 47 bryophyte species in this book occurring 
also in Hungary. From these 47 species 3 are actually endangered, 13 potentially endangered, the others are 
rare or insufficiently known. The large proportion of the latter two categories also emphasizes the importance 
of the proposed investigations. 
To eliminate the vast surplus of data, and to fulfil the requirements of the international and Hungarian nature 
conservation a database of the rare and endangered bryophytes was set up. Our main tasks in this project: 

- revision and computerized data management of the collection records (Budapest, Hungarian Natural 
History Museum on other Hungarian herbaria, e.g. Debrecen, Eger, Szeged, Szombathely, Zirc), 

- computerized data management of literature records, 
and by chance:  

- checking of the old records, 
- finding new records. 

It is very important to establish a reference collection of the rare and endangered species in BP, via collecting 
the missing voucher specimens at the known localities or exchanging duplicates by local herbaria. All of 
these are indispensable necessary for compiling a new bryophyte red list considering the IUCN 
recommendations and categories. The database as well as the reference collection play essential role in the 
future biodiversity research. 
At first the distribution data of 47 species of the Red Data Book of European Bryophytes, which also occur in 
Hungary, were started to incorporate into the database. Next year this work will be continued with other rare 
species recommended to be protected in Hungary. By the help of the database it is possible to produce 
distribution maps for each species, and it is also possible to find regions or areas rich in species which have 
outstanding importance regarding the conservation of bryophytes. From the database some species of 
different distribution or importance and some important bryophyte habitats are presented. 
 
  


