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OPINIA KOMITETU OCHRONY PRZYRODY PAN W SPRAWIE PROJEKTU NOWELIZACJI
„ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE LISTY ROŚLIN I ZWIERZĄT GATUNKÓW OBCYCH, KTÓRE W
PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MOGĄ ZAGROZIĆ GATUNKOM
RODZIMYM LUB SIEDLISKOM PRZYRODNICZYM”

Szanowny Pan
Janusz Zaleski
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Ministerstwo Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
W nawiązaniu do przesłanej nam prośby w sprawie zaopiniowania projektu nowelizacji „Rozporządzenia
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym” (z dnia 15.01.2014),
chcielibyśmy przedstawić kilka uwag w tej sprawie.
1. Odnośnie „listy zwierząt”, Komitet Ochrony Przyrody PAN w pełni podpisuje się pod opinią wcześniej
przygotowaną przez PROP oraz naszego członka prof. Zbigniewa Głowacińskiego w ramach opinii
Instytutu Ochrony Przyrody PAN.
2. Co się zaś tyczy listy gatunków roślin, pragniemy zauważyć, co następuje:
(a) zaproponowany kształt listy opisany zestawem umieszczonych na niej gatunków nie pozwala dostrzec
żadnej spójnej idei stojącej za jej konstrukcją,
(b) obok gatunków w najwyższym stopniu inwazyjnych (przedstawiciele rodzajów: Echinocystis,
Heracleum, Impatiens, Reynoutria i kilku innych) znalazły się na niej gatunki w minimalnym stopniu
inwazyjne w chwili obecnej jak Ulex europaeus oraz kilka dalszych. Pominięto natomiast takie silnie
inwazyjne gatunki jak przedstawiciele rodzaju Solidago, Rudbeckia laciniata oraz co najmniej kilkanaście
innych. Zamieszczono na tej liście, co prawda, jawnie inwazyjne gatunki drzew takie jak Acer negundo

czy Prunus serotina, ale nie umieszczono bardzo inwazyjnego Quercus rubra i kilku innych, nie mówiąc
o średnio i słabo inwazyjnych gatunkach drzew i krzewów, a więc tej grupy, której inni przedstawiciele
znaleźli się na liście.
Na obecnym etapie z paru gatunków słabo inwazyjnych zamieszczonych na liście można by
zrezygnować, ale kilkanaście innych należałoby natychmiast zamieścić. Konstruowanie jednak takiej listy
bez wcześniejszego uzgodnienia ogólnej koncepcji i spójnych z nią kryteriów, mija się z celem. Komitet
grupujący w swym składzie najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, lub z takimi współpracujący,
mógłby podjąć się sporządzenia odnośnej listy. Jej tworzenie ad hoc bez uzgodnionej wcześniej w/w
koncepcji oraz wspomnianych już kryteriów nie pozwala na stworzenie właściwego dokumentu. W razie
chęci skorzystania z pomocy Komitetu, prosimy o kontakt i zaproponowanie spotkania lub
korespondencyjnej drogi poczynienia koniecznych uzgodnień.

W imieniu Komitetu
prof. dr hab. Zbigniew Mirek
Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN

