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Zakres prezentacji:

1) Europejski „Kodeks postępowania w zakresie 
ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych”
2) Przykłady kodeksów z: Belgii, Niemiec, Anglii
3) Opracowanie Kodeksu dla Polski3) Opracowanie Kodeksu dla Polski

Grubosz Helmsa 
(Crassula helmsii), 
Australia – FR, DE, BE, 
GB, IR, IT, NL, PT, ES, 
wody stoj ące, 
fot. ashley BALSAM baz



Opracowany przez Radę Europy w ramach 
Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i 
fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 
(Konwencja Berneńska)
W 2008 r. Rekomendacją nr 134 Stały Komitet 
Konwencji Berneńskiej (tj. kraje członkowskie Rady 
Europy):

Europejski Kodeks postępowania w zakresie 
ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych

Europy):
– zalecił opracowanie krajowych kodeksów w 

zakresie gatunków obcych i ogrodnictwa, 
biorąc pod uwagę Europejski kodeks

– wskazano na potrzebę współpracy z branŜą 
ogrodniczą, a w szczególności z zarządcami 
terenów publicznych (np. władzami miast), we 
wdraŜaniu i rozpropagowywaniu dobrych 
praktyk oraz kodeksów.



Przyczyna opracowania Kodeksu:
• Rośliny ozdobne, obce dla rodzimej flory w większości nie stanowią 

zagroŜenia dla środowiska przyrodniczego. Jednak niewielki procent 
wykazuje charakter ekspansywny i przynosi szkody zarówno w przyrodzie 
jak i często w gospodarce. 

• Ogrodnictwo jest uznawane jako jedno z głównych źródeł 
rozprzestrzenienia się inwazyjnych gatunków roślin. Szacuje się, Ŝe 80% 
roślin obecnie inwazyjnych zostało wprowadzonych dla ogrodnictwa lub 
rolnictwa. 

Europejski Kodeks

rolnictwa. 
• W Europie obecnych jest ok. 17 000 taksonów roślin ogrodowych i nadal 

będzie istniało zainteresowanie nowymi taksonami
• Sposoby ucieczki: samorzutne rozprzestrzenianie się roślin, w 

szczególności roślin wodnych ze stawów i akwariów do innych cieków, 
nieświadome rozprzestrzenianie: wyrzucanie roślin na śmieci lub do 
kompostu, zanieczyszczenie roślinami opakowań, gleby, pojazdów



Adresaci Kodeksu

• branŜa ogrodnicza: 
importerzy i producenci 
roślin, centra ogrodnicze, 
akwaryści, architekci 
krajobrazu, wykonawcy krajobrazu, wykonawcy 
terenów zieleni, ogrody 
botaniczne

• uŜytkownicy:  m.in. osoby 
prywatne, administracja 

Kroplik Ŝółty (Mimulus guttatus), Am. Płn –
AT, DE, UK, BE, PL, CZ, DK, IR, LT, NL, 
brzegi cieków wodnych

fot. Anne Burgess, U2Maniac



Zasady Kodeksu
• Orientuj się, które gatunki są inwazyjne w twojej okolicy
• Dowiedz się, co dokładnie uprawiasz, czyli prawidłowo 

identyfikuj materiał wprowadzony do uprawy
• Poznaj regulacje dotyczące inwazyjnych roślin obcych
• Współpracuj z innymi zainteresowanymi stronami, • Współpracuj z innymi zainteresowanymi stronami, 

zarówno z branŜy, jak i z sektoru ochrony przyrody i 
ochrony roślin

• Uzgodnij, które gatunki roślin stanowią zagroŜenie, i 
zaniechaj ich uprawy lub oferowania do sprzedaŜy

• Unikaj stosowania inwazyjnych lub potencjalnie 
inwazyjnch roślin w publicznych nasadzeniach na duŜą 
skalę



Zasady c.d.

• Wprowadzaj dobre praktyki w zakresie oznakowania
• Udostępnij rośliny alternatywne dla roślin inwazyjnych
• Starannie usuwaj odpady roślinne i zagospodarowuj 

zbędny materiał roślinny i odpady zawierające ten 
materiał

• Wprowadzaj dobre praktyki produkcyjne, aby uniknąć 
niezamierzonego wprowadzania i rozprzestrzeniania 
roślin

• Podejmij działania w zakresie propagowania informacji
• Uwzględnij wzrost zagroŜeń ze strony inwazyjnych 

gatunków obcych na skutek zmian klimatu



Kodeks w Belgii

• Data opracowania: 2011
• Autor: okrągły stół z przedstawicielami profesjonalistów z branŜy 

ogrodniczej, związków ogrodniczych, naukowców (70 osób w 
róŜnych grupach tematycznych), w ramach projektu LIFE+

• kodeks zaakceptowany przez związki ogrodnicze (8), kompaktowy 
(6 stron), aktualizacja list gatunków co 3 lata

• Adresaci: oddzielny kodeks dla amatorów i profesjonalistów
• Uczestnictwo:• Uczestnictwo:
przesłanie formularza zgłoszeniowego; moŜliwe równieŜ zgłaszanie 
obserwacji o nowych potencjalnych gatunkach inwazyjnych



1. Bądź na bie Ŝąco z informacjami o inwazyjnych gatunkach 

• dot. zarówno „uzgodnionej listy” jak i pełnej listy (102 gatunki) 
z podziałem na 3 kategorie (lista alarmowa, czarna i szara)

2. Przestań sprzedawa ć i uprawia ć wybrane gatunki 
(„uzgodniona lista”)

• 28 gatunków roślin (np. boŜodrzew, kroplik Ŝółty, rdestowce)

3. Przekazuj informacj ę o innych gatunkach inwazyjnych 

Zasady kodeksu:

3. Przekazuj informacj ę o innych gatunkach inwazyjnych 
klientom lub mieszka ńcom

• dot. „listy innych gatunków”: ekspozycja folderów, oznaczenie 
w katalogu, na rachunku lub etykietą roślin, które mogą być 
inwazyjne w szczególnych warunkach; umieszczanie logo 
kodeksu na stronie internetowej

4. Promuj stosowanie nieinwazyjnych ro ślin alternatywnych

5. Weź udział w systemie wczesnego ostrzegania (formularz )



• Data opracowania: 2008
• Forma: porozumienie pomiędzy Związkiem Ogrodniczym 

(Zentralverband Gartenbau) a Ministerstwem Środowiska
• Karty informacyjne dot. 33 gatunków inwazyjnych w zakresie ich 

stosowania na terenach zabudowanych, w rolnictwie i leśnictwie 
• Informacje o biologii, rozmieszczeniu, oddziaływaniu, sposobach 

kontroli, zalecaniach dla branŜy np. 
- rezygnacja ze sprzedaŜy (rdestowiec sachaliński, topinambur);

Kodeks w Niemczech

- rezygnacja ze sprzedaŜy (rdestowiec sachaliński, topinambur);
- nie stosować w terenach otwartych (łubin trwały, boŜodrzew)
- stosować tylko sterylne odmiany (łubin trwały)
- nie stosować w pobliŜu cieków i zbiorników (amorfa krzewiasta)
- naleŜy usuwać kwiatostany po kwitnieniu (budleja Dawida)
- nie naleŜy stosować na cennych siedliskach (s. czarna, r. pomarszczona)
- naleŜy stosować alternatywy (topola czarna zamiast topoli kanadyjskiej)

• Ustalenia: Związek i jego członkowie będą przekazywać karty 
informacyjne klientom w celu podnoszenia świadomości 





§ 40 ust. 4 Ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu
• Wprowadzanie roślin gatunków obcych w środowisku przyrodniczym 

wymaga zezwolenia 

• Gatunek obcy rośliny – dziko występujący gatunek rośliny, która na danym 
obszarze nie występuje lub nie występuje juŜ od ponad 100 lat;

• Rośliny sztucznie rozmnoŜone nie są obce, jeŜeli mają pochodzenie 
genetyczne z danego obszaru.

• Zezwolenia nie wymaga:

Stan prawny w Niemczech

• Zezwolenia nie wymaga:

- uprawa roślin w rolnictwie i leśnictwie

- wprowadzanie roślin drzewiastych i nasion poza ich obszarem pochodzenia 
do 1 marca 2020 r.

• Organ ochrony przyrody moŜe nakazać usunięcie wprowadzonej bez 
zezwolenia rośliny lub samorzutnie rozprzestrzeniającej się w środowisku 
przyrodniczym, jeŜeli jest to konieczne w celu ochrony przyrody



• Data opracowania: 2011 (2005), kompaktowy (7 stron)
• Autor: MŚ przy udziale przedstawicieli handlu i konsumentów
• Podstawa prawna: Sekcja 14ZB w ustawie o ochronie przyrody i 

krajobrazu (Wildlife and Countryside Act )
- Sekretarz Stanu moŜe wydać lub zatwierdzić kodeks dobrych 

praktyk dotyczący roślin i zwierząt inwazyjnych
- 26 taksonów roślin inwazyjnych (Załącznik 9) m.in.: robinia 

akacjowa, hiacynt wodny, grubosz Helmsa, Salvinia molesta

Kodeks w Anglii i Walii

- Naruszenie zasad kodeksu nie jest czynem karalnym
- Kodeks moŜe być dowodem w prowadzonych sprawach 
- Kodeks musi być brany pod uwagę przez sąd podczas spraw dot. 

kodeksu
- Zakaz sadzenia lub w inny sposób wprowadzania do środowiska 

przyrodniczego oraz obrotu handlowego - roślin inwazyjnych lub 
mieszańców tych roślin

• Adresaci: wszystkie osoby zajmujące się ogrodnictwem



Wszyscy u Ŝytkownicy: 
1. Wyrzucaj odpady ro ślinne w sposób odpowiedzialny – nigdy na dziko
• kompostowanie; odpady i gleba z rdestowcem japońskim lub barszczem 

Mantegazziego traktowane są jako odpady niebezpieczne – nie moŜna 
kompostować i naleŜy przestrzegać odpowiednich instrukcji; w 
szczególności nie moŜna wyrzucać roślin wodnych i ich części do cieków i 
zbiorników wodnych

2. Dowiedz si ę co dokładnie uprawiasz lub sprzedajesz
• unikaj roślin inwazyjnych, rozwaŜ alternatywy, stosując gatunki rodzime 

Zasady kodeksu:

staraj się wybierać gatunki lokalne; zapytaj się sprzedawcy czy te rośliny są 
inwazyjne, utrzymaj rośliny „w ogrodzie”; poznaj synonimy roślin

3. Porad ź się jak kontrolowa ć roślin ę
• obrywanie kwiatostanów budleji, stosowanie barier dla korzeni roślin z 

silnymi kłączami np. rdestowiec japoński 
4. Kontroluj inwazyjne ro ślin w sposób bezpieczny
• w szczególności dot. herbicydów i sprzętu mechanicznego w pobliŜu wody; 

zgodnie z instrukcjami dla środków dopuszczonych do stosowania. 
5. Poznaj prawo w zakresie gatunków obcych



Dostawcy i sprzedawcy: 
6. Poznaj co dostarczasz lub sprzedajesz; oznacz ro śliny poprawnie
• Inwazyjne gatunki roślin nie są dobrymi roślinami ogrodowymi. W przypadku roślin 

potencjalnie inwazyjnych doradź klientowi jak postępować; stosuj zarówno nazwy 
zwyczajowe jak i nazwy łacińskie; jeŜeli nie jesteś pewny co to za roślina nie 
sprzedawaj jej.

7. Dostarcz ro śliny alternatywne
• rodzime lub obce nieinwazyjne; jeŜeli nie masz na ten temat wiedzy skontaktuj się ze 

swoim związkiem, urzędem ochrony środowiska lub innym przedsiębiorcą
8. Dostarcz porady dot. utylizacji

Zasady kodeksu:

• w zakresie legalnych metod składowania takich odpadów, moŜliwości kompostowania 
Kupuj ący i importerzy: 
9. UwaŜaj na organizmy szkodliwe towarzysz ące roślinom i w ziemi
• Rozporządzenia ws. ochrony roślin dot. patogenów i organizmów szkodliwych a nie 

potencjalnie inwazyjnych roślin lub nasion transportowanych nieumyślnie. Dobrą 
praktyką jest kwarantanna importowanego materiału roślinnego, szczególnie z 
nowego źródła.

• Ziemia z pojemników powinna być wolna od chwastów i propagul inwazyjnych roślin 
(korzeni, nasion, cebul). Zawsze zamów reprezentatywną próbkę, spytaj o źródło i 
skontroluj materiał. Istnieje oddzielny kodeks dot. obcych płazińców.



Korzyści z opracowania Kodeksu:
• Kodeks jest instrumentem o charakterze dobrowolnym
• Opracowywany jest wspólnie z zainteresowanymi podmiotami -

branŜą ogrodniczą, urzędami, naukowcami, społeczeństwem
• MoŜe uzupełnić prawo lub pokazać kierunek potrzebnych zmian 
• Oparty na zasadzie samoregulacji branŜy, która moŜe być bardziej 

skuteczna niŜ prawo poprzez lepsze dotarcie do odbiorców
• Zawiera praktyczne wskazówki postępowania
• Powoduje lepszy odbiór społeczny firm, które biorą 

współodpowiedzialność za ochronę środowiska



Prace nad polskim Kodeksem

• Kwestie do określenia:
- adresaci
- partnerzy przy opracowywaniu
- zawartość kodeksu (forma)- zawartość kodeksu (forma)
- moŜliwe formy uczestnictwa przedsiębiorców, instytucji, 

prywatnych osób 
- sposób promocji
• Prace nad kodeksem planowane na 2013 r.
• Wszelkie pomysły są mile widziane
• Środki norweskie od 2013 r.



Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!


