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Podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pt. ,,Śro
dowisko i rozwój" (Rio de Janeiro, 3-14.06.1992) przyjęto tzw. Kartę 
Ziemi, formułującą zasady dotyczące rozwoju i środowiska. Uchwalono 
także Konwencję „O ochronie różnorodności biologicznej", dotyczącą 
ekosystemów, gatunków i genów. Artykuł 1 Konwencji stanowi, że celem 
jest ochrona, umiarkowane wykorzystanie jej elementów oraz sprawiedliwy 
i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania różnorodności 

dzięki odpowiedniemu dostępowi do zasobów genowych, przekazywaniu 
stosownych technologii i finansowaniu. 

Konwencja wnosi kilka nowych, istotnych elementów do dotychcza
sowej filozofii i praktyki ochrony przyrody, między innymi nakazuje objąć 
ochroną całą różnorodność ras i gatunków udomowionych zwierząt oraz 
roślin. W artykule 2 podkreślono, że udomowione i hodowlane gatunki są 
ważnym elementem różnorodności biologicznej. 

Konwencja w artykule 6 zobowiązuje rządy państw do opracowania 
krajowych strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz zobowiązuje 
strony do zapewnienia pomocy finansowej do jej realizacji. Podkreśla rów
nież suwerenne prawo krajów do swoich zasobów naturalnych ( artykuł 
15). 
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Przyjęta w czasie konferencji przygotowawczej w Nairobi 22 maja 
1992 r. rezolucja nr 3: ,,Związek między konwencją o ochronie różnorod
ności biologicznej, a popieraniem zrównoważonego rolnictwa", odnosi się 
bezpośrednio do ochrony zasobów genowych i stwierdza, że programy 
działania powinny zawierać następujące elementy: 

przygotowanie planów i programów zachowania i wykorzystania za
sobów genowych roślin uprawnych do produkcji żywności i zrówno
ważonego rolnictwa, 

popieranie różnorodności roślin uprawnych w rolniczych systemach, 
włączając nowe gatunki o potencjalnym znaczeniu dla produkcji żyw
ności, 

promowanie wykorzystania oraz badania słabo poznanych, ale poten
cjalnie użytecznych roślin, 

wzmocnienie krajowych możliwości wykorzystania zasobów genowych 
dla produkcji żywności, zrównoważonego rolnictwa i hodowli, 

zapewnienie regeneracji i bezpiecznej duplikacji istniejących ex situ 
kolekcji w skali globalnej, 

utworzenie sieci bazowych kolekcji ex situ. 

W Konwencji uznano wysoką rangę roślinnych zasobów genowych, 
gdyż stanowią one dla światowego rolnictwa i wyżywienia biologiczną pod
stawę bezpieczeństwa, jako pomocniczy składnik środków do życia ludzi. 
Znaczenie ma zarówno zmienność genetyczna starych i nowych odmian, 
jak i dzikich taksonów spokrewnionych oraz prymitywnych gatunków wy
korzystywanych w żywieniu. Ta zmienność stanowi podstawowy materiał 
badawczy genetyków i hodowców, a z drugiej strony wkład rolników. Jest 
także zabezpieczającym reze1WUarem przed szkodliwymi zmianami środo
wiska i ekonomii, szczególnie przy uwzględnieniu 800 milionów ludzi cier
piących wskutek niedostatecznego wyżywienia. Zabezpieczenie i zrówno
ważone wykorzystywanie zmienności genetycznej jest niezbędne dla zwięk
szenia produkcji roślinnej. 

Tak duże znaczenie roślinnych zasobów genowych uznano na pod
stawie ich wieloletniego wykorzystywania, jak i oceny zagrożeń. Jest to 
paradoks postępu i rozwoju ludzkości. Z jednej strony uznaje się znacze
nie zmienności genetycznej gatunków użytkowych w rozwoju ludzkości, z 
drugiej strony niektóre następstwa tego rozwoju mają wyraźny wpływ sty
mulujący erozję genetyczną. W konsekwencji dla ochrony i gromadzenia 
zmienności genetycznej oraz jej charakterystyki i udostępniania powsta
wały międzynarodowe i regionalne instytucje oraz nieformalne stowarzy
szenia. W 1974 roku utworzono w Rzymie Międzynarodową Radę ds. 
Roślinnych Zasobów Genowych (IBPGR), jako autonomiczną, międzyna-
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rodową organizację naukową pod egidą CGIAR (Consultative Group on 
International Agricultural Research). Sekretariat wykonawczy IBPGR za
pewniła Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W 1991 roku 
IBPGR przekształcono w Międzynarodowy Instytut Roślinnych Zasobów 
Genowych (IPGRI). 

W 1980 roku utworzono Europejski Program Współpracy dla Zaso
bów Genowych (ECP/GR), między innymi na podstawie rekomendacji 
FAO i Komisji d/s Banku Genów EUCARPIA i z sekretariatem wykonaw
czym IPGRI. Program obejmuje obecnie 32 państwa, a jego zadaniem jest 
zabezpieczanie przechowywania długoterminowego, ułatwianie zwiększo
nego wykorzystania zasobów genowych roślin i aktualnej informacji oraz 
międzynarodowej współpracy z zakresu dokumentacji , ekspedycji kolekcyj
nych i charakterystyki zbiorów. Powołano międzynarodowe grupy robocze 
dla opracowania baz danych europejskich kolekcji najważniejszych gatun
ków. Polskim ekspertom powierzono koordynację baz danych rodzajów 
Festuca, Dactylis, Lupinus, Pisum i Secale. 

W 1983 roku z inicjatywy FAO powołano Komisję Zasobów Geno
wych dla Wyżywienia i Rolnictwa. Komisja ta opracowała tzw. ogólnoświa
towy system dla zachowania i zrównoważonego wykorzystania zasobów ge
nowych roślin. W 1996 roku na podstawie ponad 150 raportów krajowych 
opracowano w FAO pierwszy Raport o Stanie Światowych Zasobów Geno
wych Roślin oraz Światowy Plan Działania (patrz Międzynarodowa Konfe
rencja FAO o Zasobach Genowych Roślin, Lipsk, 17-23.06.1996). Ten 
Plan jest roboczym przewodnikiem dla działań - na poziomie społeczności, 

kraju, regionu i międzynarodowym - poszukujących efektywnego systemu 
przechowywania i zrównoważonego wykorzystania zasobów genowych 
roślin. Jest także istotnym wkładem do wydajnej realizacji postanowień 
Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej. Najważniejsze kierun
ki Światowego Planu Działania są następujące: zabezpieczanie zmienności 
in situ, zabezpieczanie zmienności ex situ, wykorzystywanie roślinnych za
sobów genowych oraz tworzenie instytucji i kompetencji. W wielu 
częściach świata zmienność genetyczna jest utrzymywana w sposób natu
ralny przez rolników, którzy uprawiają odmiany miejscowe. Z reguły ma 
to miejsce w regionach o skrajnych warunkach rolniczych i przy ograni
czonym dostępie do nowoczesnych odmian. Jednak najczęściej ochroną 
zasobów genowych roślin zajmują się banki genów ex situ, w których prze
chowuje się obecnie około 6 mln linii. Trzecią część tych zasobów zgro
madzono w 15 największych kolekcjach narodowych, a dalszych 12% prze
chowują takie instytucje, jak International Centre for Maize and Wheat 
Improvement (CIMMYT), International Centre for Tropical Agriculture 
(CIAT), International Institute for Tropical Agriculture (IITA), Interna
tional Centre for Agricultural Research In Dry Areas (ICARDA), Interna
tional Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), 
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International Rice Research Institute (IRRI). 
Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR, czyli tzw. Polski 

Bank Genów jest liczącym się partnerem w Europejskim Programie 
Współpracy dla Ochrony Zasobów Genowych Roślin. Odznacza się ono 
zarówno bogatymi zbiorami, jak i sprawnym i nowoczesnym systemem 
organizacyjnym. W realizacji krajowego programu, zaangażowanych jest 
kilkudziesięciu specjalistów, a zgromadzone zbiory, z zasady dostępne bez 
ograniczeń są wykorzystywane i wymieniane w kraju i za granicą. Szcze
gólna rola zmienności genetycznej roślin uprawnych wynika z jej przydat
ności w hodowli i badaniach naukowych. Odpowiednio dobrany materiał 
wyjściowy ma bezpośredni wpływ na uzyskiwane wyniki. Dlatego zgroma
dzona plazma zarodkowa powinna być również właściwie scharakteryzo-

. wana. 
Krajowa konferencja pt. ,,Zasoby genowe roślin użytkowych - gro

madzenie, ocena i wykorzystanie", która odbyła się w Puławach w dniach 
5-7 października 1998 roku ( organizatorzy: Centrum Roślinnych Zasobów 
Genowych IHAR, IUNG, IGR PAN, OB PAN) miała na celu zarówno 
przedstawienie zebranych w Polskim Banku Genów materiałów, jak i 
metod badawczych przydatnych w ich gromadzeniu, zabezpieczaniu i 
waloryzacji. Udostępniany Zeszyt Problemowy Postępów Nauk Rolniczych 
zawiera wyniki prac prezentowanych podczas tej konferencji. Wynikają z 
nich zagadnienia najważniejsze dla ochrony i właściwego wykorzystania 
zmienności roślin uprawnych w Polsce, m.in. konieczność stosowania 
nowoczesnych metod analizy genomu dla identyfikacji i oceny jego warto
ści, szersze wykorzystanie dotychczas zgromadzonej zmienności w hodowli 
stosowanej i badaniach podstawowych oraz doskonalenie metod długo
trwałego przechowywania. 


