5

Prawna-ochrona-rolin-w-Polsce-w-latach-19472011

5
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ABSTRACT : In the period from 1946 to 2012, seven regulations on the protection
of plant species have been implemented. They listed a total of 660 taxa. The
regulations deal mainly with vascular plant species. The current list has been
extended to 652 taxa, including 398 vascular plants. In the subsequent regulations
on the protection of wild flora that appeared in Poland, it is stated that, among
others: there is an increasing number of protected species, high rotation of species,
not implementing the provisions of the Nature Conservation Act for the protection
of plant species, many inconsistencies in the selection of species. Increasing the
efficiency of plant species protection would be possible after: shortening the list
of protected species, reducing the number of protected species to the most rare and
vulnerable taxa, focusing on the conservation of their habitats.
KEY

WORDS :

algae, bryophytes, vascular plants, legal protection, Poland

Wstêp
Statut warcki uwa¿any jest za pierwszy akt prawny, który dotyczy³ ochrony
gatunkowej rolin na ziemiach polskich. W 1423 r. król W³adys³aw Jagie³³o
ustanowi³ ochronê cisa pospolitego Taxus baccata. W kolejnych wiekach
ukazywa³y siê nastêpne dokumenty, w których obejmowano ochron¹ stare drzewa
b¹d lasy. O ich ochronie decydowa³y g³ównie wzglêdy gospodarcze. Ochrona
zasobów przyrody dla nich samych pojawia siê w dokumentach od po³owy XIX
wieku (Radecki 1990; Grzywacz, Grzywacz 2008). W 1918 r., po odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³oci, ukaza³o siê Rozporz¹dzenie Ministerstwa Wyznañ
Religijnych i Owiecenia Publicznego o ochronie niektórych zabytków
Kucharski L. 2014. Prawna ochrona rolin w Polsce w latach 19472011. Acta Botanica
Silesiaca 10: 516.
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przyrody. Wymieniono w nim kilkadziesi¹t okazów (stanowisk) drzew (m.in.:
Taxus baccata, Abies alba, Quercus sp., Tilia sp., Fraxinus excelsior, Populus
nigra) oraz stanowisk rzadkich rolin (m.in.: Leontopodium alpinum i Rhododendron flavum) (Rozporz¹dzenie 1919).
Pocz¹wszy od 1946 r. ukaza³o siê w Polsce siedem rozporz¹dzeñ, ministrów
odpowiedzialnych za ochronê przyrody, w których podano listy chronionych
rolin. W tekcie pierwszego z nich umieszczono tylko wykaz dziko rosn¹cych
rolin naczyniowych, które uznano za gatunki chronione (Rozporz¹dzenie 1946).
W kolejnych aktach prawnych listê wyd³u¿ano w³¹czaj¹c do wykazu kolejne
gatunki rolin naczyniowych oraz porosty, grzyby, mszaki i glony (Rozporz¹dzenie
1957, 1983, 1995, 2001, 2004). W 2004 r. zosta³ wydany oddzielny akt prawny
chroni¹cy grzyby i porosty. Najnowsze rozporz¹dzenie w sprawie ochrony
gatunkowej rolin ukaza³o siê w 2012 r.
G³ównym celem opracowania jest:
 przedstawienie zmian zachodz¹cych w wykazie gatunkowym rolin objêtych
ochron¹ w ci¹gu ostatnich 66 lat (19462012);
 wskazanie pope³nianych b³êdów i braku konsekwencji w trakcie tworzenia
wykazu gatunków chronionych;
 przedstawienie wstêpnych propozycji dotycz¹cych ochrony gatunkowej
rolin w Polsce. Szczegó³owe propozycje dotycz¹ce ochrony gatunkowej rolin
w Polsce bêd¹ przedmiotem oddzielnej publikacji.

1. Materia³ i metody
Materia³em ród³owym do osi¹gniêcia wy¿ej postawionych celów s¹ listy
gatunków chronionych, które opublikowane by³y w okresie od 1946 r. do 2012
r. w rozporz¹dzeniach Ministerstw odpowiedzialnych za ochronê przyrody
w Polsce. Listy te nie zawsze s¹ porównywalne poniewa¿: zmienia³o siê
nazewnictwo niektórych gatunków oraz ich klasyfikacja (opisywano nowe
taksony), ma³o precyzyjnie okrelono w wykazie gatunki chronione (np. problem ochrony mieszañców), wystêpuje du¿a rotacja pomiêdzy wyró¿nionymi
grupami gatunków (chronionymi cile i czêciowo).
W pierwszym z rozporz¹dzeñ (Rozporz¹dzenie 1946) nazwy rolin podano
za powszechnie u¿ywanym wówczas kluczem Roliny polskie (Szafer i in.
1924). W póniejszych aktach prawnych nazewnictwo rolin oraz sposób ujêcia
poszczególnych gatunków modyfikowano dostosowuj¹c je do aktualnej wiedzy
o florze naszego kraju. Nazwy chronionych rolin, dla potrzeb tego opracowania,
przyjêto za Mirkiem i in. (2002). Gatunki rolin wymienione m.in. w Rozporz¹dzeniu z 2001 r., których wystêpowanie obecnie we florze Polski jest
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kwestionowane, umieszczono na zbiorczej licie rolin chronionych. Tak
post¹piono m.in. z: Dactylorhiza traunsteineri, Dactylorhiza russowii,
Epipactis muelleri i Epipactis leptochila. Do zbiorczego wykazu rolin
chronionych, sporz¹dzonego dla potrzeb tego opracowania, w³¹czono tak¿e
taksony, które nie s¹ wymieniane w poszczególnych rozporz¹dzeniach. Post¹piono
tak z mieszañcami z rodzajów Drosera i Aconitum. W zestawieniu znalaz³y
siê tylko te taksony, które wymieniono w Krytycznej licie rolin naczyniowych
Polski (Mirek i in. 2002). Nie uwzglêdniono natomiast podgatunków, mimo
¿e w ostatnim z rozporz¹dzeñ by³y wymieniane (Aconitum firmum subsp.
moravicum) (Rozporz¹dzenie 2012). We wspomnianym wy¿ej wykazie
nie uwzglêdniono taksonów, które nie s¹ wymienione w Krytycznej licie
rolin  (np. Nymphaea ´borealis Camus).

2. Wyniki
Na opublikowanych w latach 19462012 listach rolin chronionych wymieniono
³¹cznie 660 taksonów. Od 1946 r. ich liczba, w ka¿dym nastêpnym rozporz¹dzeniu,
ros³a osi¹gaj¹c w 2012 r. 652 gatunki (Rozporz¹dzenie 2012). Najwiêksz¹ grupê
stanowi¹ roliny naczyniowe, które obejmuj¹ ponad 60% ogó³u chronionych
taksonów (tab. 1). £¹cznie ochron¹ cis³¹ i czêciow¹ objêto oko³o 15% rodzimej
flory rolin naczyniowych.
W stosunku do najbardziej zagro¿onych sk³adników krajowej flory nie stosuje
siê odstêpstw od zakazów podanych w paragrafie 6 Rozporz¹dzenia w sprawie
ochrony gatunkowej rolin (Rozporz¹dzenie 2004, 2012). Zgodnie z zapisem,
w wymienionych wy¿ej rozporz¹dzeniach, podlegaj¹ one ochronie czynnej.
W obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu umieszczono 160 gatunków rolin,
w tym 4 gatunki mchów, które nale¿y obj¹æ ochron¹ czynn¹ oraz/lub nie
podlegaj¹cych zwolnieniom z zakazów dotycz¹cych ogó³u chronionych rolin.
Czêæ z wymienionych wy¿ej gatunków (9) zosta³o umieszczonych w za³¹czniku
4 do Rozporz¹dzenia (2012), które wymagaj¹ ustalenia strefy ochrony ich ostoi
lub stanowisk (tab. 2). W stosunku do Neottianthe cucullata, która tak¿e znajduje
siê w za³¹czniku 4 nie zastosowano tego dodatkowego wymogu.
W wykazie gatunków wymienionych w za³¹czniku do obowi¹zuj¹cego obecnie
Rozporz¹dzenia w sprawie ochrony gatunkowej rolin (Rozporz¹dzenie 2012)
znajduje siê prawie 350 taksonów, które uwa¿ane s¹ za zagro¿one sk³adniki
rodzimej flory. Stanowi to 53% taksonów objêtych ochron¹. Najwiêcej jest
gatunków nara¿onych (V) i wymieraj¹cych (E), które stanowi¹ oko³o 73%
chronionych taksonów rolin umieszczonych na czerwonych listach. Uwagê
zwraca objêcie ochron¹ 12 gatunków uwa¿anych za wymar³e sk³adniki naszej
flory (tab. 3).

Grupa rolin
Groups of plants
Glony/ Algae
W¹trobowce/
Liverworts
3.
Mchy/ Mosses
4.
Roliny
naczyniowe/
Vascular plants
Razem/ Total
L.p.
No.
1.
2.

1946

1957

1983

8

Tabela 1. Ochrona gatunkowa rolin w Polsce, w latach 19462012
Table 1. Species protection of plants in Poland in the years 19462012
1995

2001

2004

2012

S
0
0

C
0
0

S
0
0

C
0
0

S
0
0

C
0
0

S
0
0

C
0
0

S
0
1

C
0
0

S
23
25

C
4
4

S
23
25

C
4
4

0
114

0
0

0
132

0
17

0
202

0
25

0
213

0
17

6
238

51
25

175
375

26
21

172
376

26
22

114

0

132

17

202

25

213

17

245

76

598

55

596

56
Leszek-Kucharski

Objanienia: S  liczba gatunków objêtych ochrona cis³¹; C  liczba gatunków objêtych ochron¹ czêciow¹.
1946, 1957, 1983, 1995, 2001, 2004, 2012  Rozporz¹dzenia odpowiednich Ministerstw w kolejnych latach.
Explanations: S  number of species covered by the strict protection; C  number of partially protected species; 1946, 1957, 1983, 1995,
2001, 2004, 2012  Regulations of the relevant ministries in the subsequent years.

8

9

Prawna-ochrona-rolin-w-Polsce-w-latach-19472011

9

Tabela 2. Liczba gatunków podlegaj¹cych ró¿nym rodzajom ochrony w rozporz¹dzeniach
w sprawie gatunkowej ochrony rolin z 2004 i 2012 r.
Table 2. The number of species which are subject to different types of protection
in the regulations on the protection of species of plants from 2004 and 2012
Rodzaje ochrony/
Types of protection

Liczba gatunków/
Number of species
2004
2012

Gatunki, dla których nie stosuje siê okrelonych w § 7
rozporz¹dzenia odstêpstw od zakazów/
Species for which there shall be defined in § 7 of Regulation
derogations from the prohibitions
Gatunki wymagaj¹ce ochrony czynnej/
Plant species that require of active protection
Gatunki, dla których nie stosuje siê okrelonych w § 7
rozporz¹dzenia odstêpstw od zakazów i wymagaj¹ce ochrony
czynnej/
Species for which no shall apply defined in § 7 of Regulation
exemptions from prohibitions and require active protection
Razem/
Total

15

24

105

97

29

39

149

160

Objanienia: 2004, 2012  Rozporz¹dzenia w latach: 2004 i 2012.
Explanations: 2004, 2012  Regulations in 2004 and 2012.

Tabela 3. Chronione gatunki rolin umieszczone na czerwonych listach
Table 3. Protected plant species listed in the red lists
Kategoria zagro¿enia/
Categories of threat
Gatunki wymar³e (Ex)/
Extinct and missing species
Gatunki wymar³e na wolnoci (EW)/
Extinct and missing at natural localities species
Gatunki wymieraj¹ce (E + [E])/
Critically endangered species
Gatunki nara¿one (V + [V])/
Vulnerable species
Gatunki rzadkie (R)/
Rare – potentially endangered species
O nieokrelonym zagro¿eniu (I)
Indeterminate
Razem/
Total

Roliny
Glony1/ W¹trobowce2 Mszaki3/
/
naczyniowe4/
Algae1
Mosses3
Liverworts2
Vascular plants4
1
1
1
9
-

-

-

2

6

11

11

68+4

4

9

43

90+8

-

1

13

32

10

2

22

-

21

24

90

213

Objanienia: 1  wg Siemiñska 2006; 2  wg Klama 2006; 3  wg Ochyra 1992 ; 4  wg
Zarzycki, Szel¹g 2006; [E]  gatunki wymieraj¹ce poza g³ównym obszarem wystêpowania,
[V]  gatunki nara¿one poza g³ównym obszarem wystêpowania.
Explanations: 1  by Siemiñska 2006; 2  by Klama 2006; 3  by Ochyra 1992 ; 4  by
Zarzycki, Szel¹g 2006; [E]  critically endangered at isolated localities situated beyoned
the main area of occurrence, [V]  vulnerable at isolated localities situated beyoned the
main area of occurrence.
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W drugim wydaniu Polskiej czerwonej ksiêgi rolin wymieniono 152 gatunki
rolin objêtych ochron¹ prawn¹. Wród opisanych w niej taksonów znajduje
siê: 7 gatunków wymar³ych (EX), 3 wymar³e na wolnoci (EW), 38 krytycznie
zagro¿onych (CR), 37 zagro¿onych (EN), 61 nara¿onych (VU) i 6 gatunków
niskiego ryzyka (LR) (Kamierczakowa, Zarzycki 2001).
Na aktualnie obowi¹zuj¹cej licie gatunków chronionych rolin znajduje siê
46 taksonów rolin wa¿nych dla Unii Europejskiej. Wród nich jest 11 gatunków
rolin naczyniowych, które maj¹ szczególne znaczenie dla Wspólnoty (Dyrektywa
Rady 1992) (tab. 4).
Tabela 4. Chronione gatunki rolin znajduj¹ce siê w Za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej
Table 4. Protected species of plants found in Annex II of the Habitats Directive
Grupa gatunków/
Liczba/
Groups of plants
The number
Roliny naczyniowe/
28 + 11*
Vascular plants
Mszaki/
7
Mosses
Razem/
46
Total
Objanienia: *  gatunki o znaczeniu priorytetowym dla UE.
Explanation: *  priority species for the EU

3. Dyskusja
Skutecznoæ ochrony rolin zale¿y od jakoci prawa chroni¹cego przyrodê.
W literaturze prawniczej funkcjonuje osiem zasad stanowienia dobrego prawa.
Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: stabilnoæ, spójnoæ, przejrzystoæ i mo¿liwoæ
jego spe³nienia (Fuller 1978). Czy by³y one uwzglêdniane w trakcie tworzenia
aktów prawnych dotycz¹cych ochrony gatunkowej rolin? Czy zapisy
w rozporz¹dzeniach i ustawie o ochronie przyrody s¹ przestrzegane?
W okresie powojennym (od 1946 r.) rednio, co 9,5 roku zmieniano listy gatunków
chronionych. Najd³u¿ej, bo a¿ 26 lat, obowi¹zywa³o Rozporz¹dzenie Ministra Lenictwa
i Przemys³u Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. Najczêciej modyfikowano wykazy
gatunków chronionych na prze³omie XX i XXI stulecia. Jednym z g³ównych powodów
tych zmian by³ proces przystosowania prawa polskiego do standardów Unii
Europejskiej. We wspomnianym wy¿ej okresie odnotowano tak¿e najwiêkszy wzrost
liczby chronionych gatunków rolin z 230 gatunków w 1995 do 653 w 2004
(w tym roliny naczyniowe z 230 do 396 taksonów) (tab. 1).
Siedmiokrotna modyfikacja listy rolin podlegaj¹cych ochronie przyczyni³a
siê nie tylko do jej wyd³u¿enia. W trakcie nowelizacji rozporz¹dzeñ zmianie
ulega³ status wielu gatunków. Niektóre z nich by³y skrelane z listy gatunków
chronionych, mimo ¿e liczba ich stanowisk nie uleg³a zwiêkszeniu, aby po kilku
latach (w kolejnym akcie prawnym) wróciæ ponownie na listê. Przyk³adami takich
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rolin mog¹ byæ: Dictamnus albus, Primula farinosa i Echium russicum (tab.
5.). Inne zmienia³y swój status ochrony, nieraz na krótki okres czasu, bez merytorycznego uzasadnienia. Nale¿y do nich np.: Hierochloë odorata, Nymphaea
alba, Digitalis grandiflora (tab. 5). W Rozporz¹dzeniach Ministra rodowiska
z lat 2004 i 2012 objêto ochron¹ cis³¹ gatunki, które s¹ stosunkowo czêstym
sk³adnikiem rodzimej flory (por. Zaj¹c, Zaj¹c 2001). Do grupy tej nale¿¹ m.in.:
Centaurium erythraea, Hepatica nobilis, Ledum palustre i Polypodium vulgare.
Tabela 5. Wybrane gatunki z wykazów rolin chronionych w Polsce w latach 19462012
Table 5. Selected species of plants protected in Poland in the years 19462012
Nazwa gatunku/
Name of species

Gatunki chronione/
The protected species
1946 1957 1983 1995 2001 2004
2012
Aconitum firmum Rchb.
++
++
++
++
++
++1,A
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
++
++
++
++
++
++1,2
Centaurium erythraea Rafn
+
+
+
+
++
++
Dianthus carthusianorum L.
+
Dianthus deltoides L.
+
++1
Dictamnus albus L.
++
++
++
++1
Digitalis grandiflora Mill.
++
++
+
++
++
*Digitalis purpurea L.
+
++
+
++
++
++
++
Drosera ×obovata Mert. & W. D. J. Koch
++1,2
Echium russicum J. F. Gmel.
++
++
++1,2
Epipactis distans Arv.-Touv.
++
++
++
++
++
++
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele
++
++
++
++
++
++
Euphorbia epithymoides L
++
++
Gentiana asclepiadea L.
+
+
+
+
++
++
++
++
++
+
+
Hedera helix L.
++
++K
Hepatica nobilis Schreb.
+
++
++
Hierochloë odorata (L.) P. Beauv.
+
++
++
+
+
+
Ledum palustre L.
+
+
+
++
++
*Linum austriacum L.
++
++
Melittis melissophyllum L.
+
++
++
**Muscari botryoides (L.) Mill.
++
++
*Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.
++
++
Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.
++
++
++
+
+
Nymphaea alba L.
+
+
++
++
+
+
*Ornithogalum boucheanum Asch.
++
++
Polypodium vulgare L.
+
+
+
++
++
++
Primula farinosa L.
++
++
++
++
++1,2
Rhododendron luteum Sweet
++
++
++
++
++2
Taxus baccata L.
++
++
++
++
+
++
++
Vinca minor L.
++
++
++
+
+
Objanienia: *  antropofit zadomowiony we florze polskiej (wg Mirek i in. 2002); **  gatunek
uprawiany (wg Mirek i in. 2002); ++  gatunek podlegaj¹cy cis³ej (ca³kowitej) ochronie;
+  gatunek podlegaj¹cy czêciowej ochronie; ++K  ochronie podlegaj¹ osobniki kwitn¹ce;
++ 1,A  Aconitum firmum subsp. moravicum; ++ 1  gatunki, dla których nie stosuje siê
okrelonych w § 7 rozporz¹dzenia odstêpstw od zakazów; ++ 2  gatunki wymagaj¹ce
ochrony czynnej; ++ 1,2  gatunki, dla których nie stosuje siê okrelonych w § 7
rozporz¹dzenia odstêpstw od zakazów i wymagaj¹ce ochrony czynnej.
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Innym przyk³adem braku konsekwencji i jasnych kryteriów przyjêtych
w trakcie tworzenia wykazu rolin chronionych jest umieszczanie na tych listach
gatunków, które uwa¿ane s¹ za wymar³e we florze polskiej. Wród nich jest
m.in. Dianthus nitidus (Kamieczakowa, Zarzycki 2001). By³y jednak gatunki
wymar³e, których w rozporz¹dzeniach nie umieszczano. Anacamptis pyramidalis uwa¿any do niedawna za wymar³y, zosta³ usuniêty z wykazu gatunków
cile chronionych (Kamierczakowa, Zarzycki 2001; Rozporz¹dzenie 2004;
Zarzycki, Szel¹g 2006). Po odkryciu nowego stanowiska tego storczyka w dolinie
Odry wróci³ on na listê rolin chronionych (Pluciñski 2010, Rozporz¹dzenie 2012).
Dotychczas na listach gatunków chronionych wymieniano tylko jednego
mieszañca  Pinus ×rhaetica. Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e w Rozporz¹dzeniach
z 1946, 1957 i 2001 wymieniano trzy gatunki rosiczek (Drosera rotundifolia,
D. intermedia i D. anglica) konsekwentnie pomijaj¹c Drosera × obovata.
Na listach gatunków chronionych nie umieszczano równie¿ Nymphaea xborealis.
W obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu niezbyt jasna jest sytuacja mieszañców
z rodzaju Aconitum (wszystkie taksony z tego rodzaju objête s¹ ochron¹
gatunkow¹). W opracowaniach ksi¹¿kowych dotycz¹cej tej problematyki nie
zosta³y one uwzglêdnione (Zaj¹c, Zaj¹c 2000; Piêko-Mirkowa, Mirek 2006).
Niezbyt trafn¹ decyzj¹, któr¹ w ostatnich latach czêciowo skorygowano,
by³o umieszczenie na listach gatunków chronionych antropofitów oraz rolin
uprawianych. W Rozporz¹dzeniach z: 1983, 1995 i 2001 objêto ochron¹ Muscari
botryoides i Digitalis purpurea (tab. 5). W obecnie obowi¹zuj¹cym akcie
prawnym chronione s¹: Linum austriacum, Nasturtium microphyllum,
Ornithogalum boucheanum w stosunku do których istnieje pewnoæ lub
podejrzenie, ¿e s¹ antropofitami (Mirek i in. 2002).
Obecnie ochron¹ prawn¹ w Polsce objête jest 652 gatunki rolin, w tym ochron¹
cis³¹ 596 taksonów, a czêciow¹ 56. Licz¹ca obecnie 398 gatunków grupa
chronionych rolin naczyniowych, w ci¹gu ostatniego pó³wiecza (od 1946 r.)
powiêkszy³a siê prawie czterokrotnie. Najwiêkszy liczbowo przyrost gatunków
chronionych zanotowano w latach 80. XX stulecia (Rozporz¹dzenie 1983) i na
pocz¹tku XXI w. (Rozporz¹dzenie 2004) (tab. 1). Wiele z wymienionych
w rozporz¹dzeniu rolin jest rozpoznawane tylko przez w¹skie grono botaników.
Nie mo¿na wykonywaæ skutecznej ochrony gatunków, które znane s¹ tylko niewielkiej
grupie specjalistów. Uwaga ta dotyczy tak¿e wiêkszoci rolin zarodnikowych,
w tym: glonów, w¹trobowców i mszaków  ³¹cznie oko³o 250 gatunków.
Obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy o ochronie przyrody (m.in. art. 57 i 60)
zobowi¹zuj¹ organy odpowiedzialne za ochronê przyrody (GDO i RDO-ie)
do opracowania programów ochrony zagro¿onych gatunków oraz  dzia³ania
w celu zapewnienia trwa³ego zachowania gatunku, jego siedliska lub ostoi,
eliminowania przyczyn powstawania zagro¿eñ oraz poprawy stanu ochrony jego
stanowiska lub ostoi. (Ustawa 2004). Organy odpowiedzialne za ochronê przyrody
powinny realizowaæ zapisy z § 8 Rozporzadzenia w sprawie ochrony gatunkowej
rolin (Rozporz¹dzenie 2012). Ma³o realne wydaje siê wykonanie zapisów w.w.
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paragrafu oraz przygotowanie programów ochrony i ich realizowanie dla
wszystkich gatunków, które objêto ochron¹ prawn¹. Problemy mog¹ byæ natury
organizacyjnej oraz finansowej (por. Kucharski 2009). Przy tak du¿ej liczbie
gatunków chronionych ma³o realne jest równie¿ przestrzeganie zakazów
dotycz¹cych ich ochrony. wiadczy o tym ankieta przedstawiaj¹ca przestrzeganie
zakazów dotycz¹cych ochrony gatunkowej rolin, któr¹ przeprowadzono w Lasach
Pañstwowych. Nieliczne interwencje dotyczy³y jedynie Convallaria majalis
oraz zawilca (prawdopodobnie Anemone nemorosa) i polega³y na zastosowaniu
pouczenia wobec sprawców niszczenia i zrywania tych rolin (Kopeæ i in. 2008).
Dyskusyjne mo¿e siê wydawaæ obejmowanie ochron¹ gatunków rolin, których
jedyne stanowiska znajduj¹ siê na terenach ju¿ objêtych ró¿nymi formami ochrony
przyrody (np. parki narodowe lub rezerwaty). Przyk³adem mo¿e byæ Rhododendron flavum, którego jedyne naturalne stanowisko w Polsce chronione jest
w rez. Ko³acznia (pow. Le¿ajsk). Gatunek ten chroniony jest równie¿ na
stanowiskach sztucznych np. w rezerwacie Ma³ecz (pow. Tomaszów Maz.).
Inne gatunki, których stanowiska znajduj¹ siê wy³¹cznie na terenach chronionych
to m.in: Galium sudeticum i Pedicularis sudetica (Karkonoski Park Narodowy),
Poa granitica i Pulsatilla slavica (Tatrzañski Park Narodowy), Betula nana
(rezerwaty: Linie, Torfowisko pod Zieleñcem i Torfowisko doliny Izery)
(Kamierczakowa, Zarzycki 2001).
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w trakcie tworzenia list gatunków chronionych
pope³niano liczne b³êdy (Kucharski 2010). Najwiêksz¹ wad¹ obecnie obowi¹zuj¹cego
Rozporz¹dzenia w sprawie ochrony gatunkowej rolin (Rozporz¹dzenie 2012) jest
zbyt rozbudowana lista gatunków chronionych. Znalaz³y siê na niej gatunki pospolite
na ca³ym obszarze kraju (np. Frangula alnus, Convallaria majalis) oraz bardzo
rzadkie ju¿ chronione w rezerwatach lub parkach narodowych. Za brak konsekwencji
nale¿y uznaæ równie¿ np. objêcie ochron¹ Woodsia ilvensis i nie umieszczenie na
licie Woodsia alpina. Podobnych przyk³adów mo¿naby jeszcze podaæ kilka. Ma³o
zrozumia³ym zabiegiem jest skrelanie i powtórne umieszczanie niektórych gatunków
na listach rolin chronionych. W rozporz¹dzeniach spotyka siê równie¿ powielanie
b³êdów w nazwach gatunków chronionych. Uwaga dotyczy nazw polskich Asplenium
adiantum-nigrum i Asplenium adulterinum (por. Rozporz¹dzenie 2004,
Rozporz¹dzenie 2012).

4. Wnioski
W okresie od 1946 do 2012 ukaza³o siê 7 rozporz¹dzeñ w sprawie ochrony
gatunkowej rolin. Na za³¹czonych do nich listach znalaz³o siê ³¹cznie 660
taksonów rolin.
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W analizowanym okresie liczba objêtych ochron¹ rolin zwiêkszy³a siê prawie
6. krotnie. Obecnie ochron¹ prawn¹ objêtych jest w Polsce 652 gatunki rolin,
w tym 596 to roliny cile chronione, a 56 czêciowo.
Tworzone dotychczas akty prawne dotycz¹ce ochrony gatunkowej rolin
charakteryzuj¹ siê ma³¹ stabilnoci¹, przejrzystoci¹ i spójnoci¹.
Krytyczna analiza dotychczas obowi¹zuj¹cych list gatunków rolin chronionych
sk³ania do zaproponowania nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
 ograniczenie wykazu gatunków chronionych, eliminuj¹c z niego taksony
stosunkowo pospolite i ma³o rozpoznawalne (g³ównie mszaki);
 opracowanie jasnych i obiektywnych kryteriów, które by³yby podstaw¹
do obejmowania taksonów ochron¹ prawn¹;
 wprowadzenie obligatoryjnej ochrony czynnej siedlisk gatunków
zagro¿onych.
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Summary
Over the past 66 years (19462012) seven regulations on the protection of plant
species have been published in Poland. The main objectives of the present study
is: to determine total number of protected plant species listed in the regulations that
appeared in the years 19462012, to present changes in the lists of protected plants
over the last 66 years, to present solutions on the basis of which selection of plant
species to be protected would become more efficient. Number of protected plant
species included in the regulations published in the years 1946 to 2012 totaled to
660 taxa. This constitute approximately 15% of the native flora of Poland. Currently,
652 species of algae, mosses and vascular plants are protected. Among the protected
plants there are almost 350 taxa identified as a threatened native flora components.
This represents 53% of the total number of protected taxa. The current list includes
also 12 species considered extinct elements of our flora. In the list of protected
species, there are 46 taxa important for the European Union. Since 1946, on the
average, the lists of protected species have been changed every 9.5 years. They
were most often modified at the turn of the twentieth and twenty-first century. In
this period, the largest increase in the number of protected plant species was
observed. In 1995, the list of protected plant species included 230 taxa, whereas in
2004 the number of protected taxa increased to 653 species. Some of the plants
changed their status as well, in some cases for a short period of time, without
substantial justification. An example might be: Dictamnus albus, Primula farinosa,
Echium russicum, Hierochloë odorata, Nymphaea alba and Digitalis grandiflora
etc. Anthropophytes and agricultural crops were also placed on the lists of protected
species. In order to increase the efficiency of plant protection the following measures
should be taken, among others: reduction in the number of protected species,
establishment of objective criteria of species selection, introduction of obligatory
active protection of habitats in which protected species are found, implementation
of separate legislative act regulating the cultivation of medicinal plants, which
should be ipso facto excluded from the list of protected species.

