
A Földön élő növényfajok, amelyeknek 
számát kétszázötvenezerre becsülik a 
szakemberek, az elsődleges biomassza 

előállítói. Így a növények látják el táplálékkal az 
emberiséget és a Föld minden állatfaját, de ezen 
túl, olyan további, fontos dolgokkal is hozzájá-
rulnak létfeltételeink megteremtéséhez, mint az 
oxigén, a fa, az energia, a papír, az orvosságok és 
az élhető környezet. 
A Növények napját (Fascination of Plants Day) 
május 18-án tartják, de a május 3-a és 31-e 
közötti időszakban bármely más napon is meg-
rendezhetők a kapcsolódó események. Az idei 
programokkal a 2012-ben megtartott első és a 
2013-ban megrendezett második sorozat sikereit 

kívánják megismételni, de még inkább felülmúlni. 
A cél az, hogy a szervezők minél szélesebb kör-
ben felhívják Európa és a világ közvéleményének 
figyelmét a növények társadalmi, egészségügyi, 
környezeti és gazdasági jelentőségére. Ezen túl, 
hogy hangsúlyozzák a növénytudományok nél-
külözhetetlen szerepét a jelen és a jövő kihívása-
ira adandó válaszok kidolgozásában.
A kezdeményezés sikerét egyebek között az is jel-
zi, hogy az első két alkalommal több mint ötven-
négy ország 689 intézménye (növénytudományi 
kutatóintézet, egyetem, bota ni kus kert, múzeum, 
mezőgazdasági és önkormányzati szervezet stb.) 
vett részt az ezret meghaladó számú, növények-
kel kapcsolatos rendezvény megszervezésében. 
Hazánkban 2012-ben huszonnégy, majd 2013-
ban harminc intézmény és szervezet gazdagítot-
ta a programokat. 
A 2015-re szóló felhíváshoz eddig több mint 
huszonhat ország csatlakozott hazánkkal együtt, 
de a következő hónapokban bizonyosan tovább 
növekszik a számuk. Minden országban nemzeti 
koordinátorok segítik a szervezést és a kapcso-
lattartást. A tudományos intézetek, egyetemek, 
botanikus kertek, múzeumok, növénytermesztők 
és cégek mellett minden más, növényekkel kap-
csolatos tevékenységet végző szervezet jelentke-
zését is várják. Minden érintettől azt kérik, hogy 
szervezzen minél több, növényekkel kapcsolatos 
programot, és ismertesse meg a növények cso-
dáját az unokáktól a nagyszülőkig. De azoknak a 
közreműködését is várják, akik valamilyen módon 
anyagilag is támogatni tudják az akció szervezé-
sét és az események megrendezését. 

A hazai érdeklődők Fehér Attila vagy Györgyey 
János (MTA Szegedi Biológiai Központ, 6726 
Szeged, Temesvári krt. 62.; fopd@outlook.hu) 
nemzeti koordinátorokkal léphetnek kapcsolat-
ba. Ők tájékoztatnak a csatlakozás részleteiről, 
és útmutatást adnak a Növények napjának meg-
rendezésével kapcsolatban. 
További információk és letölthető anyagok: 
www.plantday12.eu; www.novenyeknapja.hu; 
www.facebook.com/FascinationOfPlantsDay
Magyarorszagon; www.plantday.org. 

Új sikerre készülnek 

növények napja
Az Európai Növénytudományi Társaság (European Plant Science Organisation, EPSO; Brüsszel – 
www.epsoweb.org) kezdeményezésére és védnökségével 2015-ben is nemzetközi eseménysorozat 
köszönti, méltatja és teszi tartalmassá a Növények napját. Az immár harmadszor útjára indított 
kezdeményezés célja, hogy kifejezze az emberiség csodálatát bolygónk különleges élőlényei iránt, 
amelyek kizárólag szén-dioxidból és vízből képesek szerves anyagot előállítani napfény segítségével. 
Mivel a növények a saját tápanyagaikat maguk hozzák létre, és emellett rendkívül rugalmas 
alkalmazkodási képességgel rendelkeznek, benépesítik bolygónk minden élőhelyét.
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