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ÁTTEKINTŐ

Traditional and wild: Promoting traditional collection and use of 
wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe

fenntartható felhasználásra vonatkozó hagyományokon alapuló tudás ápolása a 

és a lokális gazdaságban. 

módon történjen. Mindemellett a projekt keretein belül létrehozott transznacionális 

és feldolgozására vonatkozó kulturális hagyományok védelmét és a tradicionális tudás és 

megoldásokhoz vezet.
 hozzájárult a területi 
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BEVEZETÉS
Traditional and wild: Promoting traditional 

collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central 
Europe

védelme során, illetve az erre vonatkozó tudás fenntartható felhasználásának 

HÁTTÉR

fel.

Traditional and wild: Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce 
social and economic disparities in Central Europe
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A projekt partnerei között megtalálható több akadémikus intézmény, helyi hatóság, 

tartalmazta:
• 

kulturális örökség védelme, az erre vonatkozó tudás fenntartható használatának 

vidéki területeire.
• 

elfogadható, gazdaságilag megalapozott, illetve környezeti szempontból alkalmazható 

MÓDSZERTANI ALAPOK 
A projektpartnerek mind felismerték a saját területükre is vonatkozó hagyományokon 

országokban. 

Traditional and wild partnerek 
(Összeállította: Willow Outhwaite)
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NEMZETEKET ÁTÖLELŐ MEGKÖZELÍTÉS 

• 

• 

• 

vidéki térségekben.
• 

• 

• 
terjedését a régión belül.

• 

NEMZETEKET ÁTÖLELŐ MODELL

bevételi forrást, illetve azon társadalmi rétegek is, akik a megszerzett információk 

nevezetesen: 
1. 

• 
elemzése, helyzetük mélyreható megértésének jegyében.

• 
• Kézikönyvek és képzési modellek fejlesztése.
• 

felhasználási területekre vonatkozóan.  
2. 

emberek körében az alábbi tevékenységek által:
• 
• 
• 
• 
• 



FAIRWILD STANDARD: PODSTATA UDRŽITELNÉHO 
VOLNÉHO SBĚRU A POCTIVÉHO OBCHODU V PROJEKTU 
“TRADITIONAL AND WILD”

A FairWild Standard: 2.0 verzió alkalmazása mindazon 
folyamatokra kiterjed, melyek demonstrálni hivatottak 

helyi szokásokat és a kulturális hátteret is. A FairWild Standard 
használata hozzájárul azon kezdeményezésekhez, amelyek nem 

szociális vonatkozásaira és a korrekt munkafeltételek 
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Banjsice, Észak-Primorska (Fotó: Palona Pavlin)

KÍSÉRLETI TERÜLETEK

területen került sor, név szerint:
• 
• 
• 

• Kozjansko és Dravinjsko térség, Szlovénia
• 
• 

mutat majd be, amelyek elengedhetetlenek nem 

bevétel generálásának tekintetében, de az 

A VADON TERMŐ NÖVÉNYEK 
FENNTARTHATÓ GYŰJTÉSÉNEK 
FONTOSSÁGA

hozzájárulhat a helyi közösségek életkörülményeinek 

miközben az élelem egyik fontos forrásaként, 

és a méltányos kereskedelem elvein alapul, 

fennmaradását. A projekt részeként a TRAFFIC és a 
WWF Magyarország a FairWild Standard 

szervezeteknek, amelyek részvettek a FairWild 
Standard elveinek megfogalmazásában, támogatva 
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A projekt kivitelezésének elején, a TRAFFIC és a WWF Magyarország más partnerekkel 

esetében is, a kritériumok jól kidolgozott listájával alátámasztottak, amelyek a FairWild 

javasolt. 

• 
• 
• 
• A helyi szokásjogok és haszonszerzési jogok tiszteletben tartása.
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A PROJEKT STRATÉGIAI EREDMÉNYEI

NEMZETEKET ÁTÖLELŐ STRATÉGIÁK ÉS ESZKÖZÖK KIALAKÍTÁSA
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ELEMZÉS
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eredményekkel zárult:
• 

átlagéletkor tekintetében a vizsgált térségek területén.
• Az iskolázottság szintje alacsonyabb nemzeti átlaggal 

• 

területeken, ahol a hagyományok jobban fennmaradtak, a helyi 

szervezetekbe.
• 

• A projekt területekre vonatkozó etnikai csoportokat feldolgozó 

KAPACITÁSNÖVELŐ STRATÉGIA

ERŐSSÉGEK    
• 

• 

• 

• 

• 

• Alacsony ingatlanárak

• 

LEHETŐSÉGEK  
• 

• Független és rugalmas munkarend

• 
tudás életben tartására

• 
készült termékek iránt

• 
marginalizált társadalmi csoportok számára

• 

• 

• 

GYENGESÉGEK  
• 

• 
vonatkozó hagyományos tudás elévülése

• A földtulajdonlás változásai

• 

• 

• Kevésbé kidolgozott szabályozás

• 

• Vállalkozói kezdeményezések hiánya a vidéki területeken

VESZÉLYEK 
• 

• 

• 

• A pénzügyi források megteremtésének bonyolultsága

• 
tartalmazó termékek alacsony ára 

• 
kiaknázására adott késedelmes hatósági reakció 

• Kiélezett versenyhelyzet a hasonló piacokkal

Roma kisebbség 

az Ormánságban, 
Magyarország 

(Fotó: Petrovicsné 
Takács Rózsa)
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KÉPZÉSANYAGOK

vállalkozói és marketing eszköztárának fejlesztéséhez, amelyek fontosak a foglalkoztatási 

vonatkozó irányelveket és instrukciókat, valamint foglalkozott a növényi anyagok 

„TRADITIONAL AND WILD” ESZKÖZTÁR 
Traditional and wild

tudományos és oktatási intézményeknek, illetve mindazoknak, akik érdekeltek a vadon 

között megtalálható:
• 

árnika Arnica montana, nagy csalán Urtica dioica Panax ginseng), a 

termékek és egyéb információk.
• Animációs videó a FairWild Standardról.
• 

, Ragadós galaj 
Galium aparine Rubus fruticosus Magyarországról).

• 

• 
• 

 
.
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név szerint lengyelre, magyarra, szlovénre, csehre és románra. Az eszköztárat könnyen 

REGIONÁLIS ETNOBOTANIKAI TANULMÁNY

az alábbiak:
• 

tudása hiányos.
• 

válaszadási aránnyal.
• 

• 
gyógynövényeket a mindennapi életük során, annak ellenére, hogy elméletben nyitottak 

• 

aránnyal a lengyel térségben.

A NEMZETEKET ÁTÖLELŐ MODELL ALKALMAZÁSA A KÍSÉRLETI 
TERÜLETEKEN

• 

• 
• 
• 
• 

A ”Traditional and 

(Fotó: Kristina 
Rodina)
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A TERMÉKEK PIACAINAK BEAZONOSÍTÁSA

eredményeit alább olvashatják:
• 

• 

• 

• 

• A vásárlás legnagyobb akadályának a magas ár bizonyult a 

KÉPZÉSI KURZUSOK MEGVALÓSÍTÁSA

oktatásban is részesült.

illetve hozzájárultak ahhoz, hogy magukévá tegyék 
azon vállalkozói és marketing készségeket, amelyek 

KUTATÁSI RÉSZLETEK
•  A lengyelországi podkarpacki 

régióban megkérdezettek 

tartalmazó termékek 

egészségre gyakorolt hatása, 
illetve az a tény, hogy 
mindenféle mesterséges 
adalékanyagtól mentesek.

• 

befolyásoló legfontosabb 

származását tekintette.

• 

hiánya miatt vásárol vadon 

termékeket.

Oktatás Kemesen - Ormánság, Magyarország  
(Fotó: Petrovicsné Takács Rózsa)
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EGY SOKATMONDÓ KÉPZÉST KÖVETŐ PÉLDA     

foglalkozó cégeket.

vonatkozóan.

 
BEMUTATÓ TEREK (BERUHÁZÁSOK) LÉTREHOZÁSA
A bemutató terek egyrészt képzési és oktatási, másrészt projekt promóciós célból 

• 
központjában.

• 

• 

• 

érdekében.

MINTATERMÉKEK KIALAKÍTÁSA

a helyi, vidéki közösségeket a mintatermékek reklámozásának – mint példamutató 

olvasható.
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VADON TERMŐ NÖVÉNYEK FENNTARTHATÓ GYŰJTÉSE

célcsoportok gyakran használnak, beleértve ebbe a romákat, a munkanélkülieket, az 

Juniperus communis, 
Solidago canadensis, Fekete bodza Sambucus nigra, Közönséges 

Betula pendula, Fekete áfonya Vaccinium myrtllus, Mezei zsurló Equisetum 
arvense, Közönséges dió Juglans regia Rubus idaeus, Nagy csalán Urtica 
dioica Rosa canina.

. Az egyes fajokra vonatkozó 

Magyarország a 
elvei
partner részvételével:  projekt partnerek, 

Workshop a 
fenntartható 

beszerzési 
gyakorlatokról 

Budapest 2013 
(Fotó: Radácsi 

Péter)
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FAIRWILD MINŐSÉG TANUSÍTVÁNY   

keresse fel a  oldalt.

 
PROJEKT EREDMÉNYEK

1. KÍSÉRLETI TERÜLET: FELSŐ-KISKUNSÁG - MAGYARORSZÁG  
HÁTTÉR 

részt a tanulmányban, név szerint:
• 

kivitelezésében vállalt szerepet.
• 

szerepet tölt be hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Kompetenciáik közé sorolható 

illetve a témában érintett közügyi hatóságokkal is.

• Fekete bodza Sambucus nigra,
• Nagy csalán Urtica dioica,
• Közönséges boróka Juniperus communis.
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A növényfajokat a kunadacsi önkormányzat 

helyett inkább a gyógynövények termesztése kapott 
nagyobb szerepet.

felvásárló központok felkutatása, amelyek 

kiskunsági régióban.

EREDMÉNYEK

KÉPZÉS

alábbiak voltak:
• 

általános aspektusai és az erre vonatkozó 
ismeretek.

• 

gazdag szóbeli hagyomány még napjainkban is 

SPOLUPRÁCE MEZI UNIVERZITOU CORVINUS V 

BUDAPEŠTI A NÁRODNÍM PARKEM KISKUNSÁG 

Urtica dioica, az 
 és egyéb elterjedt növényfajok 

esetében. 

kutatási terület az itt honos közönséges boróka populáció 

Fekete bodza (Fotó: „Traditional and wild” partneri 
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BERUHÁZÁS

iskolás gyerekeknek, tanulóknak és az ide 
látogatóknak.

eszközökre, képekre és poszterekre bukkanhatunk, 

növények hagyományos felhasználásának és 

nemzeti park területén.

számára ingyenesen látogathatók lesznek.

például a zsálya Thymus vulgaris

MINTATERMÉKEK ÉS ÚTMUTATÓ A 
MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY 
MEGSZERZÉSÉHEZ   
A lekvárok és dzsemek 

térségben, és számos családnak 
van saját speciális receptje is; a 
bodzabogyó lekvár például nagy 
kedvenc, de a nagy csalánból 
készült termékek is nagyon 

A térség mintatermékei az 
alábbiak voltak:

• 
• 

hagyományos 
felhasználásának 

bemutatója a 
kunadacsi 

„tájházban” (Fotó: 
Kristina Rodina)

Bodzabogyó lekvár és szárított csalánlevél tea (Fotó: Szántai József)
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számának növekedését.

2. KÍSÉRLETI TERÜLET: ORMÁNSÁG - MAGYARORSZÁG
HÁTTÉR 

szentmárton, Kemse, Kémes, Markóc és Sósvertike.

növényfaj ezen a területen a fekete bodza Sambucus nigra

mennyiséget.

tapasztalatával támogatja a helyi önkormányzat vidéki területeken alkalmazott 

marginalizált csoportok munkavállalási esélyeit, beleértve ebbe azon csoportokat is, 

piacaira.
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engedélyköteles.

EREDMÉNYEK

KÉPZÉS

• 

alapismereteket. A termékfejlesztés, a marketing és a vállalkozói 

• 
elvei, amely az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását mutatta be.

Schmidt and CO. Kft., Baksa, Magyarország (Fotó: Kristina Rodina)

Képzési kurzus Vajszlóban (Fotó: 
Petrovicsné Takács Rózsa)

vánnyal ellátott termékeket gyárt 

Athaea 

, ragadós galaj Galium 

aparine Rosa canina, 

vad málna Rubus fructcosus, nagy 

csalán Urtica dioica, stb.).
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MINTATERMÉK ÉS ÚTMUTATÓ A 
MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY 
MEGSZERZÉSÉHEZ  
A fekete bodza egyike a régió 

adódóan elkészült egy olyan 
hagyományos fadoboz, amely 

bodzaméz, bodzaszörp, és 
alkoholos kivonat. A dobozban 

valamint hasznos receptek is.

a mintatermékeket is).

érdekelt vállalkozások számára is tartalmazott fontos, praktikus információkat. További 

3. KÍSÉRLETI TERÜLET: PODKARPACKIE TARTOMÁNY - 
LENGYELORSZÁG 
HÁTTÉR

tudással rendelkezik olyan programok létrehozásában, amelyek a vidéki területeken 

Hagyományos 
fadoboz fekete 

bodza termékekkel 
(Fotó: Petrovicsné 

Takács Rózsa)
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• Betula Pendula, 
• Mezei zsurló Equisetum arvense,  
• Fekete áfonya Vaccinium myrtillus.

A fajok kiválasztását tudományos kutatási adatok, a  

véleménye, továbbá az a tény indokolta, hogy 
számos, e növényfajokból készült termék helyben 

amely szabályozza, vagy fenntartható módon 

tehetnek a cserjében. 

EREDMÉNYEK

KÉPZÉS

Az általános témák az alábbiak voltak:
• 

és feldolgozása, kitérve a nyersanyagok 

• 

képességet, hogy miként ismerjék fel azokat a 

gyakorlati elvek alkalmazhatóak lesznek a növények személyes és kereskedelemi 
felhasználása során is. 

Kolbuszowai 
képzés, 

Podkarpackie 
tartomány (Fotó: 

Draganik)
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BERUHÁZÁS

általános iskolák), illetve turisták 
is meglátogattak már.

MINTATERMÉK ÉS ÚTMUTATÓ A MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ  

kiválasztott mintatermékek az alábbiak:
• Áfonyalekvár
• 

alapanyagokat tartalmazó 

termékre vonatkozóan is 

megszerzéséhez szükséges 

FairWild. 
A kidolgozott modell egyéb, 

társaság, illetve szervezet 
számára is felhasználható. A 

kerül, minden olyan releváns cég 
számára is, amelyek a régióban 
tevékenykednek és termékeik 

érvényben marad.
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4. KÍSÉRLETI TERÜLET: KOZJANSKO ÉS DRAVINJSKO TÉRSÉG - 
SZLOVÉNIA   
HÁTTÉR

Kozjansko és Dravinjsko. A térségben számtalan elszórt település és falu található és 

városokat.

A választott mintafajok az alábbiak voltak:
• Fekete bodza Sambucus nigra,  
• Közönséges dió Juglans regia. 

Azért erre a két növényre esett a választás, mert 

A fekete bodza és a közönséges dió természetes 

nem vonatkozik semmilyen szabályozás, hacsak 

a föld tulajdonosához tartoznak, általában az ott 

saját termékként kerülnek eladásra mind a piacon, 

hagyományos, kulináris termék részét képezi, mint 
például torták, sütemények, kenyerek. Illetve, ahogy 

A dióhoz hasonlóan a fekete bodza is sok helyi hagyományos növényi termékben található 

a területen, jelenleg is alakulóban vannak kisebb vállalkozások.

(Fotó: „Traditional 
and wild” partneri 



TRADITIONAL AND WILD 27

EREDMÉNYEK

KÉPZÉS

Dobrina, Vitanje és Dobje városa szolgált. 

gyógynövények felhasználása és a fenntartható 

gyógynövény alkalmazásának számtalan módját 
érintették, többek között azok konyhai 

valamint azzal, hogy a közönséges gyomoknak 
tartott növényeket, vagy a százszorszép virágzatát 

gyakorlatot mutatta be.

MINTATERMÉK ÉS ÚTMUTATÓ A MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ  

termékét. Az ásványi anyagban gazdag olajat a helyiek a vérnyomás és a koleszterinszint 

felhasználható.

slivinicai általános 
iskolában (Fotó: 

Elena Zupanc)

Dió-olaj (Fotó: 

Draganik)

törekvései során is hasznos információkat fognak szolgáltatni. 
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5. KÍSÉRLETI TERÜLET: ÉSZAK-PRIMORSKA TÉRSÉG - SZLOVÉNIA  
HÁTTÉR

részén található. 

kidolgozásában, a hasonló európai projektekben való részvételével már korábban is 

• Nagy csalán Urtica dioica, 
• Málna Rubus idaeus.

Azért ezekre a fajokra esett a választás, mert gyakori 

vonatkozik semmilyen speciális törvényi 

esetében alkalmazandó jogszabály szerint a 
földtulajdonosnak engedélyeznie kell az erdei 
gyümölcsök, illetve gyógynövények szedését, kivéve, 
ha a földtulajdonos saját maga teszi ezt, regisztrált 
kereskedelmi tevékenységként.

gyógyászati felhasználásra. 

EREDMÉNYEK

KÉPZÉS

• 

• 

Nagy csalán (Fotó: 
„Traditional and 

wild” partneri 
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BERUHÁZÁS

A bemutatókertek célja:
• 

helyi lakosok és turisták körében.
• 

• 
azon gyakorlati fogásokat, amelyek a hagyományos tevékenységekhez kapcsolódnak.

• 

• 
• 
• 
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MINTATERMÉK ÉS ÚTMUTATÓ A MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ     

Két mintatermék készült:
• , amely a 

keverékét tartalmazza. Ilyen például a francia 
levendula Lavandula angustifolia, a kerti 

Melissa 
, a borsmenta Mentha x piperita és az 

Matricaria chamomilla. A párna 

• 
alapanyagokat tartalmaz, mint például a nagy 
csalán Urtica dioica, a fekete bodza Sambucus 

Tilia platyphyllos, a 
konyhakömény Carum carvi és a közönséges 

Picea abies.

növényi alapanyagot tartalmaz.  

számára is alkalmazható lesz.  

6. KÍSÉRLETI TERÜLET: DÉL-MORÁVIA - CSEHORSZÁG
HÁTTÉR

Két partner vett részt az esettanulmány kivitelezésében: 
• Az egyetem nagy szaktudással rendelkezik a 

Szlovákiában.
• A Kamara 

központjai között. A Kamara hozzájárul a helyi közügyi hatóságokkal és más 

fenntarthatóságát.

“Álomcsapda” 
illatosított párna

(Fotó: Malgorzata
Draganik) 
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• Rosa canina, 
•  Nagy csalán Urtica dioica, 
• Fekete bodza Sambucus nigra. 

Azért ezekre a fajokra esett a választás, mert 

növényfajok közé tartoznak. Mindemellett az 

keresztül.

területen, és nincs olyan hatósági felügyelet, mely a 

adják.

ilyen tevékenységekre vonatkozó információt a helyi 

EREDMÉNYEK

KÉPZÉS

• A vizsgált fajokról való ismeret átadása – a képzés érintette a botanikát, a fenntartható 

• 

• 
jogszabályozás – kitérve a jelenleg hatályos, a termékek piaci bevezetésére vonatkozó 
szabályokra.

• Környezetvédelem és törvényi szabályozás. Mezei cickafark és ökörfarkkóró fajok – 
kitérve a jelenleg hatályos földtulajdonlási és környezetvédelmi jogszabályokra.

• 
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vonatkozóan még további 11 helységben tartottak továbbképzéseket.

megvalósult projekt iránt, bár voltak eltérések arra vonatkozóan, hogy miként kellene 

függvényében.

A KÉPZÉSI KURZUS FONTOS MOZZANATAI

hogy számos helyi lakos tudott részt venni a képzéseken: 
• 

• 

• 

• 

eredményezett.

Képzési kurzus Uhriceben (Fotó: Eva Chromeckova)Képzési kurzus Strazniceben (Fotó: Eva Chromeckova)
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BERUHÁZÁS

MINTATERMÉKEK ÚTMUTATÓ A MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS TANULSÁGOK

alábbiak voltak: 
• 

európai vidéki lakosok esetében.
• 

vonatkozó modell kidolgozása. A modell hozzájárul majd a kiszolgáltatottabb 

• 
• 
• 
• 
• 

rendszert és pénzügyi támogatást igényel.

versenyképességét és vonzerejét.
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ÁLTALÁNOS TANULSÁGOK
• 

• 

fenntarthatóságon és a tisztességes kereskedelmi elveken kell alapulnia, hogy 

megvalósulását. 
• 

standard alkalmazásával fokozható azon termékek versenyképessége, melyek az adott 

• 

• 

• 

növeléséhez.
• 

eredmények sikeres alkalmazásának.
• 

kereskedelmi gyakorlata.
• 

• 

• 

• 

kezdeményezés alkalmával.
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TANULSÁGOK A PROJEKTBEN RÉSZT VETT 
PARTNERORSZÁGOKBAN 
CSEHORSZÁG

• 

• 

• 

• 

• 

MAGYARORSZÁG
• 

a vad és a termesztett növények között.
• 

• 

• 

• 

• 
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LENGYELORSZÁG
• 

• 

• Számos tevékenység megvalósult, beleértve például a gyerekeknek tartott oktatásokat 

• 
hatékonyabb átadását, ugyanakkor nem hoztak magukkal kézzelfogható 

• 

átadásában. 

SZLOVÉNIA
• 

oktatásokra is szükség lenne.
• 

• 
partnerek jobban fókuszálnának a termék marketingjére és reklámozására, több 
embert lehetne elérni a célcsoporton belül.

• 
oktatási és promóciós célból jöttek létre, hozzájárulva a helyi önkormányzatokkal 

• 
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JAVASLATOK 
A lent olvasható javaslatok mind a projekt során tapasztalt eredmények alapján kerültek 

VEZÉRELV 

A HELYI KÖZÖSSÉGEK RÉSZVÉTELE A VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSI  

KAPACITÁSNÖVELÉS 

.

PIACI KAPCSOLATOK 

KÉPZÉS 

KOORDINÁCIÓ 
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A TRAFFIC, a vadvilág kereskedelmi monitoring hálózata, egy vezető non-profit 
szervezet, amely a vadállatok és vadon termő növények globális kereskedelmével 
foglalkozik a biodiverzitás megőrzésének és a fenntarthatóság elősegítésének 
jegyében.

A TRAFFIC egy stratégiai szövetség a WWF és az IUCN között, amely irányítja és 
elővezeti az e szervezetek célkitűzéseiben és programjaiban megfogalmazott 
alapelveket, egy olyan egyedi partneri együttműködésen keresztül, amely 
egyesíti e két nagy globális, fajmegőrzésre irányuló szervezet legfontosabb 
erősségeit.

További információk:

TRAFFIC International 
219a Huntingdon Road 
Cambridge CB3 0DL 
Velká Británie  
Telefon: (44) 1223 277427 
Fax: (44) 1223 277237 
E-mail: traffic@traffic.org 
További információk: www.traffic.org 

is a strategic alliance of


