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S t r e s z c z e n i e

Rodzaj Linum obejmuje około 200 gatunków, wśród których tylko len zwyczajny (L. usitatis-
simum L.) jest rośliną uprawną o dużym znaczeniu gospodarczym. Zasoby genowe rodzaju 
len (Linum L.) chronione są za pomocą metod in situ w parkach narodowych i rezerwatach 
przyrody oraz ex situ w ogrodach botanicznych i bankach genów. W Polsce jest sześć ga-
tunków lnu występujących in situ. Są to: len austriacki – L. austriacum L., len trwały –  
L. perenne L. – antropofity zadomowione we florze polskiej oraz len przeczyszczający –  
L. catharticum L., len karpacki - L. extraaxillare Kit., len włochaty – L. hirsutum L. i len złocisty 
– L. flavum L. – taksony rodzime lub trwale zadomowione. Ochronie gatunkowej podlegają 
trzy gatunki lnu występujące we florze polskiej. Są to L. austriacum L., L. hirsutum L.  
i L. flavum L. Te trzy gatunki lnu należą do 17 gatunków charakterystycznych związku Cir-
sio-Brachypodion pinnati z klasy Festuco-Brometea. Fitocenozy tej klasy są charakterysty-
czne dla muraw kserotermicznych, które są dodatkowo chronione jako siedlisko. Zasoby 
genetyczne lnu chronione są ex situ w ogrodach botanicznych oraz w banku genów Cen-
trum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radziko-
wie. IHAR w 1982 r. powierzył wiodącą rolę w prowadzeniu kolekcji rodzaju Linum L.  
Instytutowi Włókien Naturalnych (IWN). Do 31.12.2008 r. w IWN zgromadzono 1033 
obiekty lnu, w tym 21 gatunków dzikich. Ogrody botaniczne oraz IHAR zgromadziły 
kilkadziesiąt genotypów lnu podczas ekspedycji terenowych. 

Słowa kluczowe: len, bioróżnorodność, ochrona, ex situ, in situ, Linum austriacum L., Linum hir-
sutum L., Linum flavum L., murawy kserotermiczne
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OBOwIązująCE pODSTAwy pRAwNE I METODy OChRONy zASOBów 
gENOwyCh ROśLIN w pOLSCE

Ochrona gatunkowa roślin jest stosunkowo młodą formą ochrony. Nowocześnie 
rozumianą ochronę gatunkową wprowadzono w Polsce w 1902 r. (zabór pruski), 
a w niepodległej Rzeczpospolitej w 1919 r. [1].W praktyce została ona zastosowana w 
naszym kraju dopiero w 1946 r. rozporządzeniem Ministra Oświaty wydanym w poro-
zumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Leśnictwa (Dz. U. Nr 70, poz. 
384) [2]. Istotą ochrony gatunkowej roślin jest objęcie ochroną prawną określonych 
gatunków roślin żyjących na naturalnych stanowiskach, zwłaszcza gatunków rzadkich 
i zagrożonych wyginięciem, w celu zachowania właściwej dla naszego kraju różnorod-
ności gatunkowej i genetycznej świata roślinnego [2]. Wzorując się na pierwszej Czer-
wonej Księdze Roślin, którą wydano w 1962 r. [3], także w Polsce w 1993 r. wydano 
Polską Czerwoną Księgę Roślin, którą znacznie poszerzono i uzupełniono w 2001 r. [4]. 
Jest to wydawnictwo, które zawiera rejestr i opis statusu gatunków zagrożonych wy-
ginięciem. Zastosowano w nim takie same kategorie jak w pierwszym wydaniu: (Ex 
– gatunki całkowicie wymarłe, EW – gatunki wymarłe w warunkach naturalnych, CR 
– gatunki krytycznie zagrożone, EN – gatunki zagrożone, VU – gatunki narażone, LR 
– gatunki niższego ryzyka, DD – gatunki, których stopień zagrożenia jest trudny do 
określenia z powodu braku dostatecznej informacji. 

Obecnie ochrona gatunkowa roślin realizowana jest na podstawie następują-
cych aktów prawnych [5]: 

1) znowelizowanej Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.
U.2004, Nr 92, poz. 880) [6], dostosowującej nasze prawo do standardów 
Unii Europejskiej; 

2) rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz.U.2004, Nr 168, poz. 1764) [7]. 

Rozporządzenie to określa: 
1) gatunki dziko występujących roślin (objętych ochroną ścisłą i objętych ochro-

ną częściową);
2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków i odstępstwa od zakazów;
3) sposoby ochrony gatunków roślin [3]. 
Ochrona ścisła oznacza całkowity zakaz pozyskiwania roślin i zwierząt oraz in-

gerencji w siedlisko ich występowania. Ochrona częściowa dotyczy gatunków wy-
korzystywanych gospodarczo, których ograniczone pozyskiwanie wymaga zgody 
Ministra Środowiska [5]. W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia są określone 
gatunki objęte ochroną ścisłą (bierną), z wyszczególnieniem tych, które wymagają 
ochrony czynnej. Ścisła (bierna) ochrona przyrody polega jedynie na zabezpie-
czeniu chronionego obiektu przed zniszczeniem i pozostawieniu przyrody samej 
sobie, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka [1]. Czynna ochrona przyrody to 
wszelkie działania, poza ochroną prawną, mające na celu ochronę ekosystemów 
i składników przyrody w celu przywrócenia stanu naturalnego lub ich utrzymania 
w stanie zbliżonym do naturalnego. 
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Ochrona siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt 
oraz ich populacji jest realizowana przede wszystkim przez ochronę czynną. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie wymienia 95 rodzajów 
siedlisk [3]. Siedliska te są obszarami zagrożonymi zanikiem, o ograniczonym 
zasięgu terytorialnym, dlatego ich ochrona ma kluczowe znaczenie dla ochrony 
różnorodności biologicznej w naszym kraju. Niestety przepisy powyższego 
rozporządzenia budzą wiele wątpliwości, gdyż ustawa nie precyzuje, na czym 
ma polegać ochrona siedlisk [3]. Milowy krok w uświadomieniu sobie znaczenia 
bioróżnorodności naszej planety dokonał się głównie za sprawą Międzynarodowej 
konwencji o różnorodności biologicznej uchwalonej na konferencji: „Szczyt Ziemi” 
w Rio de Janeiro (1992 r.), a następnie wyrosłej z niej Globalnej Strategii Ochrony 
Świata Roślinnego [8]. W nowym podejściu do ochrony zasobów genowych 
najistotniejsze jest to, że zakłada ono konieczność zachowania całej przyrody 
Ziemi, na wszystkich poziomach jej organizacji, czyli zarówno ekosystemów 
bogatych i zróżnicowanych, jak i ubogich, znajdujących się w różnych stadiach 
sukcesyjnych, a także tych elementów, które do tej pory były niszczone (np. 
jako „szkodniki” czy „chwasty”). Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, 
1 maja 2004 r., obowiązują nas także unijne regulacje prawne na rzecz 
zachowania różnorodności biologicznej, czyli Dyrektywa Siedliskowa, zwana też 
Dyrektywą Habitatową, Dyrektywa Ptasia, Europejska Konwencja Krajobrazowa, 
Paneuropejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej 
oraz program Natura 2000, stanowiący próbę praktycznego wprowadzenia 
w życie zasad Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej [9]. Obszary NATURA 
2000 to nowa forma ochrony obszarowej [5]. Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym 
podpisanym w 2003 r. w Atenach polski rząd zobowiązał się przedstawić Komisji 
Europejskiej propozycję obszarów ochrony przyrody o znaczeniu europejskim, 
zwanych sieci NATURA 2000. Obszary NATURA 2000 to: (1) obszary specjalnej 
ochrony ptaków oraz (2) specjalne obszary ochrony siedlisk [5].

METODy OChRONy zASOBów gENOwyCh ROśLIN

Jak podaje Jankowski i in. [9] za Symonides [10] ochrona różnorodności biolo-
gicznej obejmuje następujące działania (model góry lodowej):

- ochronę polegającą na właściwym planowaniu przestrzennym oraz gospoda-
rowaniu ziemią i wodą (podstawa góry lodowej);

- ochronę in situ w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (środek góry 
lodowej);

- ochronę ex situ w ogrodach botanicznych i w bankach nasion (wierzchołek 
góry lodowej).

Podstawowe znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej ma właściwe 
planowanie przestrzenne oraz gospodarowanie ziemią i wodą. 
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Ochrona in situ to ochrona w miejscu naturalnego występowania. Jest ona re-
alizowana zarówno przez ochronę bierną (ścisłą), jak i ochronę czynną. Ochrona 
bierna (ścisła) jest często stosowana w parkach narodowych i rezerwatach. Istot-
nym elementem ochrony in situ jest ochrona całych siedlisk, realizowana przez 
ochronę czynną. 

Ochrona ex situ to ochrona poza miejscem naturalnego występowania [1]. Wy-
magają jej niektóre gatunki o skrajnie małej liczbie stanowisk, niewielkich po-
pulacjach i dużym zagrożeniu wymarciem. Ochrona ex situ roślinnych zasobów 
genowych odbywa się na terenie ogrodów botanicznych oraz w bankach nasion. 
Głównym sposobem pozyskiwania materiałów przez ogrody botaniczne, arboreta 
oraz specjalistyczne i prywatne kolekcje w Polsce są ekspedycje terenowe. Gro-
madzenie i przechowywanie roślinnych zasobów genowych zapoczątkował w Pol-
sce prof. Lucjan Kaznowski w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa 
Wiejskiego (PINGW) w Puławach w 1922 r. [11]. Centralną Kolekcję Roślin założo-
no w 1951 r. z materiałów roślinnych zgromadzonych w PINGW w Puławach oraz 
w innych instytutach naukowych w Polsce [11]. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin (IHAR) od początku działalności (od 1951 r.) realizował ideę ochrony roślin-
nych zasobów genowych [12]. Systematyczne gromadzenie krajowych zasobów 
genowych prowadzone jest od 1971 r. [13]. W 1979 r. utworzono w IHAR Zakład 
Krajowych Zasobów Genowych, któremu zlecono funkcję koordynatora Programu 
Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych dla sieci współpracujących ko-
lekcji wiodących poszczególnych roślin użytkowych [14]. Zasoby genowe roślin 
uprawnych są zdeponowane w przechowalni długoterminowej Centrum Roślin-
nych Zasobów Genowych IHAR w Radzikowie.

METODy OChRONy RODzAju LEN (LinuM L )

Zasoby genowe lnu chronimy zarówno metodami in situ, jak i ex situ.

Ochrona in situ

Ochrona in situ gatunków 
Rodzaj len – Linum L. (L. L.) obejmuje około 200 gatunków. Tylko jeden z nich, 

len zwyczajny (L. usitatissimum L.) to gatunek uprawny o dużym znaczeniu gospo-
darczym. Większość stanowią gatunki rosnące w stanie naturalnym. We florze 
polskiej, oprócz lnu zwyczajnego, występuje sześć gatunków z rodzaju len. Są to: 
len austriacki (L. austriacum L.) i len trwały (L. perenne L.) – antropofity zadomo-
wione w polskiej florze oraz len przeczyszczający (L. catharticum L.), len karpacki  
(L. extraaxillare Kit.), len włochaty (L. hirsutum L.) i len złocisty (L. flavum L.) – tak-
sony rodzime lub trwale zadomowione [15]. 

Do niedawna na liście gatunków rodzimych dziko występujących, objętych ścisłą 
ochroną gatunkową w Polsce, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 
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z dnia 29 września 2001 r. (Dz. U.2001 Nr 106 poz. 1176) były L. flavum L.  
i L. hirsutum L. Obecnie, na podstawie znowelizowanej ustawy o ochronie przyro-
dy z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.2004, Nr 92, poz. 880) oraz rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin 
objętych ochroną (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1764), z rodzaju Linum L. ścisłą ochro-
ną objęte są następujące gatunki: len austriacki (L. austriacum L.), len włochaty  
(L. hirsutum L.) i len złocisty (L. flavum L.) – numery 274, 275 i 276 załącznika nr 1 
rozporządzenia Ministra Środowiska) [7]. Gatunki wymagające ochrony czynnej, 
w załączniku nr 1 oznaczone symbolem (2), to len włochaty (L. hirsutum L.) oraz 
len złocisty (L. flavum L.). Gatunki lnu objęte ścisłą ochroną gatunkową chronione 
są w parkach narodowych i rezerwatach, często za pomocą ochrony biernej (ści-
słej). Do ochrony gatunków lnu konieczne są działania określone mianem ochrony 
czynnej. Na przykład w województwie opolskim w 1997 r. zastosowano metaplan-
tację. Jest to zabieg ochrony polegający na przenoszeniu roślin zagrożonych ze 
stanowisk naturalnych na stanowiska zastępcze, które mają właściwe dla danego 
gatunku warunki siedliskowe [3]. W związku z tym, że autostrada A4 przebiegała 
przez rejon występowania L. austriacum L., len austriacki przesadzono na teren 
rezerwatu. W „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin” gatunki: L. austriacum L., L. hir-
sutum L. i L. flavum L. należą do kategorii VU – gatunek narażony [4]. 

Ochrona in situ siedlisk – muraw kserotermicznych
Także siedlisko, w którym występują gatunki lnu, czyli murawy kserotermiczne, 

jest chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 sierpnia 
2001 r. Roślinami panującymi w murawach są kserofilne trawy, takie jak ostnice 
czy kostrzewy. Oprócz traw występują tam często pięknie kwitnące rośliny dwu-
liścienne, które nadają murawom piękny wygląd. Według klasyfikacji syntaksono-
micznej Matuszkiewicza len austriacki (L. austriacum L.), len złocisty (L. flavum L.) 
i len włochaty (L. hirsutum L.) należą do 17 gatunków charakterystycznych związ-
ku Cirsio-Brachypodion pinnati z klasy Festuco-Brometea w systemie murawy 
kserotermiczne [16]. Znanym od dawna skupieniem roślinności kserotermicznej 
jest Dolina Dolnej Wisły. Niedaleko miejscowości Kozielec jest stanowisko lnu 
austriackiego i szałwii gajowej. Są to gatunki, które zdziczały z uprawy. W celu 
ochrony unikalnej roślinności kserotermicznej porastającej skarpy Doliny Fordoń-
skiej, w tym gatunku L. austriacum L., projektowany jest nowy, nadwiślański rezer-
wat przyrody Kozielec o powierzchni 15 ha, usytuowany w odległości 11 km od 
Bydgoszczy. Jest to przykład tzw. ochrony obszarowej. 

W przypadku muraw kserotermicznych konieczna jest ochrona aktywna, po-
nieważ rośliny związane są z biotopami półnaturalnymi utrzymywanymi przez 
jakąś formę ingerencji człowieka. Ochrona aktywna polega na przykład na wyci-
naniu drzew i krzewów wkraczających w drodze naturalnej sukcesji, koszeniu, 
wypasie, nawożeniu itp.[1]. 
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Ochrona ex situ

Ochrona roślin w warunkach naturalnych (in situ) nie zawsze jest gwarantem 
zachowania zagrożonego gatunku. Często jest wspierana przez ochronę ex situ 
prowadzoną głównie w ogrodach botanicznych i w bankach nasion.

Ochrona w ogrodach botanicznych
Ogrody botaniczne prowadzą kolekcje polowe zagrożonych gatunków lnu. 

W pracach Nowak i in. [17] oraz Galera i in. [18] znajduje się lista 19 gatunków lnu 
uprawianych na poletkach doświadczalnych przez co najmniej trzy lata w polskich 
ogrodach botanicznych, arboretach oraz specjalistycznych i prywatnych kolek-
cjach. Kolekcje polowe 19 taksonów lnu prowadziły w Polsce następujące ogrody 
botaniczne: 

1) Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach. Przemyśl
2) Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
3) Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej. Lublin
4) Ogród Botaniczny. Łódź 
5) Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 
6) Arboretum SGGW. Rogowo 
7) Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
8) Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. 

Warszawa 
9) Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław

10) E. Radziul. Rzepin 
11) Klub Hobbystów Roślin Skalnych. Świdnica 
12) Stanisława Augustynowicz. żywiec 
13) Katarzyna Bryl. Rokociny 
14) Szkółka Bylin J.J. Marcinkowscy. Warszawa 
15) Julian Szewczyk. Łódź 
16) Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Gdańsk
17) Ogród Botaniczny IHAR. Bydgoszcz 
18) Górski Ogród Botaniczny; Instytut Ochrony Przyrody PAN. Zakopane

Ponadto Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy podjął inicjatywę założenia na 
swoim terenie murawy kserotermicznej z charakterystycznymi trawami z klasy 
Festuco-Brometea. 

Ochrona w bankach nasion 
Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych koordynowany przez 

IHAR obejmuje także kolekcję lnu. W 1982 r. IHAR powierzył wiodącą rolę w pro-
wadzeniu tej kolekcji Instytutowi Włókien Naturalnych (IWN). W latach 1982–
2007 IWN realizował zadanie „Gromadzenie, ocena kolekcji odmian i ekotypów 
lnu”. Do 31.12.2008 r. w IWN zgromadzono 1033 obiekty lnu, w tym 21 gatun-
ków dzikich. Większość obiektów kolekcji lnu zgromadzonej przez IWN to lny  
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włókniste (Linum usitatissimum convar.usitatissimum) i oleiste (Linum usitatissimum 
convar. mediterraneum) [19]. Instytut wysyła zgromadzone obiekty lnu do przecho-
walni długoterminowej w IHAR. W końcu 2008 r. w Centrum Roślinnych Zasobów 
Genowych przechowywano 754 obiekty lnu, głównie gatunku uprawnego Linum 
usitatissimum L. Obecnie zadania związane z gromadzeniem oraz ochroną zasobów 
genowych lnu, konopi i roślin zielarskich realizuje Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) powstały na początku 2009 r., w wyniku połączenia 
Instytutu Włókien Naturalnych oraz Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich.

Obszary NATURA 2000
Nie można nie docenić także Programu NATURA 2000, który chroni gatunki 

należące do rodzaju Linum L. poprzez ochronę siedlisk muraw kserotermicznych. 
Dla przykładu program Natura 2000 obejmował dolinę Tywy, w regionie szcze-
cińskim, gdzie mieści się stanowisko liczące 20 osobników L. austriacum L. Inne 
przykłady ochrony gatunków lnu możemy znaleźć na stronie gromadzącej mate-
riały robocze do prac nad siecią NATURA 2000 w Polsce, w ramach serwisu www. 
Klubu Przyrodników. 

wyNIkI I DySkuSjA 

1. W celu ochrony zasobów genowych lnu stosujemy zarówno metody in situ, 
jak i ex situ.

2. Stan ochrony gatunków z rodzaju Linum L. jest następujący:
– L. austriacum – ochrona ścisła z wyłączeniami (1.274); Czerwona Księga 

– VU – narażony;
– L. hirsutum – ochrona ścisła z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej 

(1.275); Czerwona Księga - VU – narażony;
– L. flavum L. – ochrona ścisła z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej 

(1.276); Czerwona Księga - VU – narażony.
3. Według klasyfikacji syntaksonomicznej Matuszkiewicza len austriacki (L. au-

striacum L.), len złocisty (L. flavum L.) i len włochaty (L. hirsutum L.) należą 
do 17 gatunków charakterystycznych związku Cirsio-Brachypodion pinnati 
z klasy Festuco-Brometea. Fitocenozy tej klasy są charakterystyczne dla mu-
raw kserotermicznych.

4. W celu ochrony rodzaju Linum L. oprócz ochrony gatunkowej stosujemy 
ochronę ścisłą (bierną), ochronę czynną (np. metaplantację), ochronę obsza-
rową (np. utworzenie nowego rezerwatu Kozielec z lnem austriackim), a tak-
że ochronę siedlisk, gdzie dużą rolę spełnia program NATURA 2000, który 
obejmuje także murawy kserotermiczne. 

5. Murawy kserotermiczne wymagają ochrony czynnej.
6. W Polsce gromadzeniem i ochroną zasobów genowych lnu, w tym oceną, 

dokumentowaniem, udostępnianiem oraz upowszechnianiem wiedzy na ten 
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temat zajmują się Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich (do 2008 r. Instytut Włókien Naturalnych), 
ogrody botaniczne, a także osoby prywatne.

Działania dotyczące ochrony zasobów genowych roślin w Polsce można udo-
skonalić. Na przykład można właściwie prowadzić planowanie przestrzenne oraz 
gospodarować ziemią i wodą. W Polsce nie respektuje się potrzeb terenów zale-
wowych, nie odzyskuje się wód opadowych. Należy też udoskonalić prawo, np. 
przepisy dotyczące ochrony gatunkowej. Zdarza się, że rolnicy niszczą gatunki 
chronione podczas wykonywania zabiegów uprawowych. Także Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk 
przyrodniczych podlegających ochronie nie jest precyzyjne. Najlepszym sposo-
bem ochrony lnu jest ochrona czynna zarówno gatunków, jak i muraw kseroter-
micznych, ponieważ są one narażone na negatywne wpływy antropogeniczne 
i naturalne. Zagrożenia antropogeniczne to porzucanie i zanik tradycyjnych me-
tod gospodarowania (stopniowe lub nagłe wycofanie się przez już nielicznych 
rolników z utrzymywania wypasu bydła), rozwój plantacji ukierunkowany na in-
tensywną produkcję, które nie pozostawiają enklaw innej roślinności czy rozwój 
niekontrolowanego ruchu turystycznego. Naturalna sukcesja drzew i krzewów 
także stanowi poważne zagrożenie dla muraw kserotermicznych. 

Ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk i krajobrazów oraz tradycyjne for-
my gospodarowania rolniczego Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Euro-
pie pod względem zachowania różnorodności biologicznej [3]. 

pIśMIENNICTwO

1. Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Warszawa 2003.
2. Polakowski B. Rośliny chronione. Atlas. Warszawa 1995.
3. Wiśniewski J, Gwiazdowicz DJ. Ochrona przyrody. Poznań 2004.
4. Kaźmierczakowa R, Zarzycki K (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. 

Kraków 2001. 
5. Grzegorczyk M (red.). Integralna ochrona przyrody. Kraków 2007.
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 880).
7. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1764).
8. Mirek Z. Bogactwo natury. Akademia – Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2006; 6(2):20-4.
9. Jankowski K, Skrzyczyńska J. Ochrona bioróżnorodności w środowisku produkcji rolniczej. In: 

Proceedings of the 1th Kongres Nauk Rolniczych 2009 Puławy 2009:273-87.
10. Symonides E. Ochrona Przyrody. Warszawa 2007.
11. Czembor HJ. Plant Breeding and Acclimatization Institute – Coordinator of Plant Genetic Resources 

Programme. Polish Gene Bank. Newsletter Plant Breeding and Acclimatization Institute, July 1989. 
12. Góral S. Roślinne Zasoby Genowe oraz Synteza Materiałów Wyjściowych dla Hodowli. Materiały 

z sympozjum. 15-16 października 1985; Radzików. 1988; ZP: 7-15. 
13. Podyma W. Zbiór zasobów genowych roślin użytkowych i ich dzikich przodków oraz stan kolekcji 

w Polsce. Zesz Probl Post Nauk Roln 1998; 463:44(31-50).
14. Krajowy Program Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych. Raporty za lata 1992-1997. Radzików 1997:8.



327

Vol. 55 No 3 2009

Obowiązujące podstawy prawne i metody ochrony zasobów genowych roślin w Polsce – na przykładzie gatunków z rodzaju ...

15. Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M et al. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników 
Polski. Kraków 2002.

16. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa 2001. 
17. Nowak J, Gawryś W, Marcinkowski J. Index plantarum of outdoors cultivared herbaceous plants in 

Poland. Acta Univ Wrat 2000; 6(1):399.
18. Galera H, Puchalski J, Gawryś W. Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów 

i reliktów. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 1999; 8:41-83.
19. Jankowski K, Skrzyczyńska J. Ochrona bioróżnorodności w środowisku produkcji rolniczej. In: 

Proceedings of the 1th Kongres Nauk Rolniczych 2009 Puławy 2009:273-87.

CURRENT LEGAL REGULATIONS AND PROTECTION METHODS FOR GENETIC PLANT 
RESOURCES  ILLUSTRATED ON SPECIES OF FLAx GENUS (LINUM L.).

GRAżYNA SILSKA*, MARCIN PRACZYK

Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants
Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań, Poland

*corresponding author: e-mail: g.silska@inf.poznan.pl

S u m m a r y

Linum genus comprises about 200 species but only flax (L. usitatissimum L.) is a cultivated 
plant of high economic value. Genetic resources of flax genus (Linum L.) are protected by in 
situ methods in national parks and nature reserves and also ex situ in botanical gardens and 
gene banks. There are six flax species present in situ, namely: Austrian flax – L. austriacum 
L. and perrenial flax – L. perenne L. – both anthropophitic species well established in Polish 
flora and fair flax – L. catharticum L., Carpathian flax – L. extraaxillare Kit., hirsute flax – L. 
hirsutum L. and golden flax – L. flavum L. – national, well established taxa. Three species 
are subject to legal protection i.e. L. austriacum L., L. hirsutum L. and L. flavum L. These spe-
cies belong to 17 species characteristic of Cirsio-Brachypodion pinnati; Festuco-Brometea 
class, within the xerothermic swards system and are additionally protected as a habitat. 
Flax genetic resources are protected ex situ in botanical gardens and at the gene bank of 
the National Centre for Plant Genetic Resources at Plant Breeding and Acclimatization In-
stitute (IHAR) in Radzików. In 1982 IHAR appointed the task of running the Linum L. gene 
collection to the Institute of Natural Fibres. Until the end of 2008 at the Institute of Natural 
Fibres 1033 accessions of flax had been collected, including 21 wild species. The botanical 
gardens and IHAR have collected several dozens flax genotypes during field expeditions. 

Key words: flax, biodiversity, protection, ex situ, in situ, Linum austriacum L., Linum hirsutum L., 
Linum flavum L., xerothermic swards




