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Absztrakt:

Az Európai Mohavédelmi Bizottság (European Committee for Conservation
of Bryophytes - ECCB) 1995-ben jelentette meg az első Európai Moha Vörös
Könyvet. Ennek a könyvnek a legfontosabb része az Európai Moha Vörös lista,
mely minden országban a mohák védelmének alapját képezi. Most 18 év múltán
nagyon sok új információ gyűlt össze, az egyes fajok természetvédelmi státuszá-
nak értékelésében is új, egységes módszerek születtek (IUCN 2001) és az új
taxonómiai eredményeket is figyelembe kell vennünk. Így egy új Európai Moha
Vörös lista létrehozása nagyon időszerű. Ennek a projektnek a megvalósítását
határozta el a 8. Európai Mohavédelmi Konferencia, amely 2012 áprilisában
került megrendezésre Budapesten 34 ország több mint 70 résztvevőjével. Azóta
felállt egy munkacsoport, amelyben az egyes országok/területek képviselői tevé-
kenykednek egy-egy regionális vezető segítségével.

A feladatok a következők:
− összegyűjteni az elérhető adatokat Európa összes országából az új

„checklist”-ek és vörös listák felhasználásával.
− létrehozni azon fajok listáját, amelyek védettségi státuszának megállapí-

tásával foglalkoznunk kell, és potenciális tagjai lesznek az új Európai
Moha Vörös listának.

− fel kell állítani a módszereket az elterjedési és populáció méretekre vo-
natkozó adatok összegyűjtéséhez és az elterjedési térképek létrehozásá-
hoz, valamint az európai védettségi státusz megállapításához.

− létrehozni az új Európai Moha Vörös listát, továbbmenve
− kezelési terveket, ajánlásokat készíteni az egyes fajok védelméhez.
− a mohák védelmében Fontos Mohavédelmi területeket (Important

Bryophyte Area – IBrA) jelölni ki, amelyek védett, ritka fajokban gaz-
dagok.

Az új Európai Moha Vörös lista létrehozását 4 éven belül tervezzük. Az első
két feladattal már el is készültünk. Egy-egy összefoglaló tábla készült az egyes
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májmoha és lombosmoha fajok országonkénti előfordulásával és helyi védettségi
státuszával. Majd az Európában előforduló 2140 mohafajból 242 májmoha és
722 lombosmoha került a potenciális vörös listára. Ezek azok a fajok, amelyek-
nek a védettségi státuszát vizsgálnunk kell.


