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Regulacje prawne dotyczące zwalczania 
obcych gatunków roślin w Polsce
Izabella Kirpluk

Pierwsze wskazówki dotyczące zapobiegania inwazjom gatunków ob-
cych w Polsce zawiera wykonane na zlecenie Ministerstwa Środowiska 
opracowanie Solarza ze współautorami (2005) pt. „Zasady postępo-
wania z gatunkami roślin i zwierząt obcymi rodzimej faunie i florze”. 
W opracowaniu zamieszczono listę 211 gatunków obcych, w  tym 
139  gatunków roślin występujących w Polsce, i zaproponowano me-
tody kontroli najbardziej rozpowszechnionych z nich. Do niedawna 
sposoby zwalczania poszczególnych gatunków były prezentowane tyl-
ko w elektronicznej bazie danych „Gatunki obce w Polsce” prowadzo-
nej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN (IOP). W ostatnich latach 
powstały opracowania i publikacje, które traktują o problemie inwazji 
pod kątem ochrony przyrody (Dajdok i Pawlaczyk red. 2009, Dajdok 
i in. 2011, Tokarska-Guzik i in. 2012).

Podejmowanie działań prewencyjnych w stosunku do gatunków 
inwazyjnych na obszarze Polski umożliwia Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880) i Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy 
roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do 
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210, poz. 1260). Zgodnie 
z art. 120 ust.  1 Ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska 
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zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz prze-
mieszczania w tym środowisku 16 obcych gatunków roślin naczynio-
wych, a wśród nich takich, jak rozpowszechnione już w polskich par-
kach narodowych: barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum 
i Sosnowskiego H. sosnowskyi, kolczurka klapowana Echinocystis lobata, 
niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera oraz rdestowce: ostro-
kończysty Reynoutria japonica i  sachaliński R. sachalinensis. Niestety, 
w obowiązującym rozporządzeniu brak jest dwóch groźnych i częstych 
na terenach chronionych gatunków drzewiastych – czeremchy amery-
kańskiej Padus serotina i klonu jesionolistnego Acer negundo. Uwzględ-
niono je dopiero w przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia.

Wymienione akty prawne dały narzędzia do walki z „obcym na-
jeźdźcą” wybranym jednostkom administracji rządowej (np. Gene-
ralnej i Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska) w zakresie 
kontroli. I tak, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie 
i sprzedaż na terenie kraju gatunków, które w przypadku uwolnienia do 
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom, jest 
możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia właściwego regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska (art. 120 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochro-
nie Przyrody). Zakaz ten „nie dotyczy dalszego przetrzymywania, bez 
zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia” (Dz.U. 2011 nr 210, poz. 1260, przypis nr 1). Nato-
miast sprowadzanie do Polski, przetrzymywanie, hodowla, rozmna-
żanie i sprzedaż okazów wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska (art. 120 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ochronie Przy-
rody). Konsekwencją niestosowania się do powyższych przepisów są 
określone sankcje karne: „kto będzie posiadał żywe okazy tych roślin 
i zwierząt bez odpowiedniego zezwolenia, popełniać będzie wykro-
czenie, zagrożone karą aresztu lub grzywny” (art. 131 pkt 9 Ustawy 
o Ochronie Przyrody).

Obydwa akty prawne: Ustawa (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880) i Rozpo-
rządzenie (Dz.U. 2011 nr 210, poz. 1260) nie poruszają kwestii likwida-
cji istniejących już stanowisk gatunków obcych zagrażających rodzimej 
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przyrodzie, m.in. na obszarach chronionych. Brak jest również dokład-
nych wytycznych ze strony Ministerstwa Środowiska dotyczących dzia-
łań ograniczających inwazje, które możliwe są do realizacji zarówno na 
etapie tworzenia planów ochrony, jak i w trakcie bieżącej działalności 
parków narodowych. Konkretne pytania o rozpoznanie rozmiaru tego 
zagrożenia i sposoby przeciwdziałania mu przez poszczególne parki na-
rodowe pojawiły się w wynikach kontroli NIK z 2012 roku (KSI-4101-
01-00/2013), która była częścią przeglądu funkcjonowania ochrony 
przyrody w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wzrost za-
interesowania ograniczaniem rozprzestrzeniania się gatunków inwa-
zyjnych w polskich obszarach chronionych, który nastąpił w ostatnich 
latach, to efekt przede wszystkim rosnącej świadomości oraz włączenia 
tego zadania do priorytetów przez fundusze krajowe i międzynarodo-
we przeznaczone na rzecz ochrony środowiska.

Zalecenia działań, jakie na obszarach chronionych należy podjąć 
w  stosunku do inwazyjnych gatunków obcych, zawiera baza „Gatunki 
obce w Polsce” (IOP) oraz opracowanie przygotowane w 2012 roku na 
zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Tokarska-Guzik 
i  in. 2012). Według zapisów umieszczonych przy wielu gatunkach po-
winno się „eliminować mechanicznie (przez wyrywanie, wykopywanie 
lub koszenie) wszystkie pojawiające się osobniki (najlepiej przed okre-
sem kwitnienia i owocowania) gatunku inwazyjnego i spalać poza ob-
szarem chronionym” (IOP). W przypadku terenów cennych przyrodni-
czo należy rozważyć podjęcie zwalczania niezależnie od ewentualnych 
kosztów (Tokarska-Guzik i in. 2012). Wskazana jest również eliminacja 
gatunków jeszcze lokalnie nieszkodliwych, których negatywny wpływ 
ujawnił się już na innych obszarach (Tokarska-Guzik i in. 2012). Za pro-
wadzeniem tego typu działań w parkach narodowych przemawia wysoki 
reżim ochronny, dobra obsługa administracyjna i stan poznania lokalnej 
przyrody, co przełoży się na skuteczniejsze działania praktyczne.

Instytut Ochrony Przyrody PAN jako formę przeciwdziałania inwa-
zjom proponuje: „zaniechanie uprawy rośliny w ogródkach na obsza-
rach chronionych oraz w ich bezpośrednich otulinach oraz likwidację 
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siedlisk ruderalnych w obszarach chronionych” (IOP). Zupełna elimi-
nacja osadnictwa i siedlisk synantropijnych będących potencjalnym 
źródłem inwazji byłaby dla parków narodowych skutecznym rozwiąza-
niem, jednak w praktyce takie przedsięwzięcie nie może być rozważane 
ze względów finansowych i społecznych (ryc. 36). Siedliska ruderalne 
to siedliska stworzone przez człowieka, m.in. przydroża, przypłocia, 
przychacia (Sudnik-Wójcikowska i Koźniewska 1988). W wielu par-
kach narodowych, podobnie jak w innych obszarach chronionych, są 
one historycznym i charakterystycznym elementem krajobrazu i nie 
można ich zupełnie wyeliminować (Michalska-Hejduk i Bomanow-
ska 2009). Należy zatem podjąć działania zmierzające do zaniechania 
uprawy niebezpiecznych gatunków.

Chociaż wiadomo, że rośliny inwazyjne uprawiane mogą rozprze-
strzeniać się z miejsc uprawy do ekosystemów półnaturalnych i natu-

Ryc. 36. Najczęściej źródłem ekspansji obcych gatunków roślin  
są ogródki przydomowe (fot. I. Kirpluk 2012)
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ralnych, to wciąż trwają prace nad wykorzystaniem biomasy niektó-
rych gatunków (np. rdestowca ostrokończystego) jako źródła energii 
odnawialnej (Wereszczak 2009, Tokarska-Guzik i in. 2012).

Ze względu na fakt, że niektóre inwazyjne gatunki roślin można 
kupić w sklepach i  centrach ogrodniczych, istotne jest ograniczenie 
możliwości wprowadzania ich do uprawy. Tam, gdzie istnieją prywatne 
gospodarstwa, należy instruować mieszkańców (powołując się na stan 
prawny w Polsce) o zakazie uprawy gatunków inwazyjnych. Na terenach 
osadniczych położonych na obszarach parków narodowych lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie powinno się rekomendować wprowadzanie 
do uprawy gatunków rodzimych, a spośród obcych takie, o których wia-
domo, że nie stanowią zagrożenia dla różnorodności biologicznej. To-
karska-Guzik ze współautorami (2012) proponują tworzenie lokalnych 
list gatunków ozdobnych zalecanych do sadzenia na obszarach cennych 
przyrodniczo, a w przypadku obcych roślin drzewiastych zalecają ich 
całkowite wyłączenie z introdukcji na terenach chronionych.

Cenną pozycją zawierającą wskazówki pomocne w rozwiązywaniu 
tego problemu – także na obszarach parków narodowych, na których 
istnieją tereny osadnicze – jest stworzony przez Radę Europy „Ko-
deks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin ob-
cych” (Heywood i Brunel 2009), adaptowany do warunków polskich, 
pt. „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. 
Kodeks dobrych praktyk” (GDOŚ 2014). Ma on na celu zachęcenie 
branży ogrodniczej oraz związanych z nimi specjalistów do podjęcia 
współpracy w zakresie ograniczania i kontrolowania wprowadzania ga-
tunków o inwazyjnych cechach do ogrodów i terenów zieleni oraz za-
pobieganiu przedostawaniu się gatunków obcych z uprawy do środo-
wiska przyrodniczego. Jest to norma dobrowolna, niewiążąca prawnie, 
która dostarcza wskazówek dotyczących tego, jak postępować z upra-
wianymi roślinami obcego pochodzenia, aby ograniczyć ich przenika-
nie do siedlisk naturalnych i półnaturalnych (GDOŚ 2014).

Brak systemowych działań zapobiegawczych w stosunku do inwazyj-
nych gatunków częściowo wynika z faktu, że w Polsce istnieją niewystar-
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czające podstawy prawne do zwalczania obcych gatunków inwazyjnych. 
Tymczasem potrzebę opracowania i  stosowania kompleksowej strate-
gii nakładają na nas kluczowe dokumenty międzynarodowe dotyczące 
ochrony przyrody i ratyfikowane przez Polskę, m.in. Konwencja o róż-
norodności biologicznej (KoRB 2002), Konwencja o  ochronie gatun-
ków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Ber-
neńska 1979) i dyrektywy unijne obowiązujące od czasu przystąpienia 
naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej. W 2014 roku weszło w życie 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
(UE) Nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych 
w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatun-
ków obcych, które wymaga stosownej reakcji państw członkowskich.

Należy zdać sobie sprawę, że bez odpowiednich rozwiązań i działań 
systemowych nie ma możliwości skutecznej ochrony terenów o wyso-
kich walorach przyrodniczych przed inwazjami gatunków obcych. Strate-
gie powinny obejmować rozwiązania organizacyjno-prawne i finansowe, 
które umożliwią zapobieganie introdukcjom nowych gatunków obcych 
i łagodzenie negatywnego wpływu tych gatunków obcych, które już zo-
stały introdukowane (De Poorter i in. 2007, Tokarska-Guzik i in. 2012).
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