Lista roślin objętych ochrona zgodnie z rozporządzeniem MŚ.. z dnia 9 października
2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin, występujących w zasięgu terytorialnym
RDLP w Krakowie
Informacja oparta na badaniach opublikowanych w "Atlasie rozmieszczenia roślin
naczyniowych w Polsce" (red. Adam Zając i Maria Zając 2001) i uszczegółowiona dzięki
badaniom na powierzchniach 2 x 2 km przez botaników działających na terenie Małopolski
Gatunki objęte ochroną ścisłą
Nazwa gat łac.

Aconitum firmum
Aconitum firmum moravicum
Aconitum lasiocarpum
Aconitum moldavicum
Adenophora liliifolia
Adonis vernalis
Arctostaphylos uva-ursi
Arum maculatum
Asplenium adiantum-nigrum
Aster amellus
Batrachium baudotii
Betula ×oycoviensis
Betula humilis
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium
Botrychium multifidum
Bupleurum longifolium
Campanula bononiensis
Campanula serrata
Campanula sibirica
Carex buxbaumii
Carex davalliana
Carex divulsa
Carex pulicaris
Carlina onopordifolia
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Clematis recta
Cochlearia polonica
Cochlearia tatrae
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cyperus flavescens
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza sambucina
Dendranthema zawadzkii
Dianthus armeria
Dianthus glacialis

Nazwa gat. polska

tojad mocny
tojad morawski
tojad wschodniokarpacki
tojad mołdawski
dzwonecznik wonny
miłek wiosenny
mącznica lekarska
obrazki plamiste
zanokcica ciemna
aster gawędka
włosienicznik Baudota
brzoza ojcowska
brzoza niska
podejźrzon księżycowy
podejźrzon marunowy
podejźrzon rutolistny
przewiercień długolistny
dzwonek boloński
dzwonek piłkowany
dzwonek syberyjski
turzyca Buxbauma
turzyca Davalla
turzyca rozsunięta
turzyca pchla
dziewięćsił popłocholistny
buławnik wielkokwiatowy
buławnik mieczolistny
buławnik czerwony
potrostek alpejski
powojnik prosty
warzucha polska
warzucha tatrzańska
ozorka zielona
żłobik koralowy
cibora żółta
obuwik pospolity
kukułka Fuchsa
kukułka bzowa
chryzantema Zawadzkiego
goździk kosmaty
goździk lodowcowy

Uwagi w tym wyłączenie
stanowisk z gosp. leśnej
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Dianthus nitidus
Dianthus speciosus
Dianthus superbus
Diphasiastrum alpinum
Diphasiastrum issleri
Diphasiastrum tristachyum
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Erigeron hungaricus
Eriophorum gracile
Erysimum pieninicum
Festuca amethystina
Festuca pallens
Galium valdepilosum
Gentiana clusii
Gentiana cruciata
Gentiana frigida
Gentiana nivalis
Gentiana pneumonanthe
Gentiana punctata
Gentiana verna
Gentianella amarella
Gentianella bohemica
Gentianella tenella
Gladiolus imbricatus
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Hacquetia epipactis
Iris aphylla
Iris sibirica
Jovibarba hirta
Jovibarba sobolifera
Leontopodium alpinum
Leucorchis albida
Lilium bulbiferum
Lilium martagon
Linosyris vulgaris
Linum flavum
Linum hirsutum
Liparis loeselii
Listera cordata
Lycopodiella inundata
Lythrum hyssopifolia
Malaxis monophyllos
Marsilea quadrifolia
Melampyrum cristatum

goździk lśniący
goździk okazały
goździk pyszny
widlicz alpejski
widlicz Isslera
widlicz cyprysowy
rosiczka długolistna
rosiczka pośrednia
rosiczka okrągłolistna
kruszczyk drobnolistny
kruszczyk błotny
kruszczyk siny
storzan bezlistny
przymiotno węgierskie
wełnianka delikatna
pszonak pieniński
kostrzewa ametystowa
kostrzewa blada
przytulia stepowa
goryczka krótkołodygowa
goryczka krzyżowa
goryczka przezroczysta
goryczka śniegowa
goryczka wąskolistna
goryczka kropkowana
goryczka wiosenna
goryczuszka gorzkawa
goryczuszka czeska
goryczuszka lodnikowa
mieczyk dachówkowaty
tajęża jednostronna
gółka długoostrogowa
gółka wonna
cieszynianka wiosenna
kosaciec bezlistny
kosaciec syberyjski
rojownik włochaty
rojownik pospolity
szarotka alpejska
gołek białawy
lilia bulwkowata
lilia złotogłów
ożota zwyczajna
len złocisty
len włochaty
lipiennik Loesela
listera sercowata
widłaczek torfowy
krwawnica wąskolistna
wyblin jednolistny
marsylia czterolistna
pszeniec grzebieniasty
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Melica transsilvanica
Montia fontana
Muscari comosum
Najas minor
Nymphoides peltata
Ophioglossum vulgatum
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis ustulata
Ornithogalum collinum
Osmunda regalis
Ostericum palustre
Oxytropis campestris
Oxytropis pilosa
Pedicularis hacquetii
Pedicularis oederi
Pedicularis verticillata
Phyllitis scolopendrium
Pinguicula alpina
Pinguicula vulgaris
Pinus × rhaetica
Plantago atrata subsp. carpathica
Poa granitica
Polemonium coeruleum
Polystichum aculeatum
Polystichum braunii
Polystichum lonchitis
Potentilla micrantha
Primula auricula
Primula farinosa
Primula minima
Pulsatilla alba
Pulsatilla patens
Pulsatilla pratensis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla vernalis
Ranunculus illyricus
Rhynchospora fusca
Rosa gallica
Salvinia natans
Saxifraga hirculus
Saxifraga moschata subsp. balsatica
Scheuchzeria palustris
Schoenoplectus mucronatus
Scorzonera purpurea
Sempervivum montanum

perłówka siedmiogrodzka
zdrojek błyszczący
szafirek miękkolistny
jezierza mniejsza
grzybieńczyk wodny
nasięźrzał pospolity
dwulistnik muszy
storczyk cuchnący
storczyk męski
storczyk kukawka
storczyk samczy (s. samiczy)
storczyk blady
storczyk błotny
storczyk purpurowy
storczyk drobnokwiatowy
śniedek cienkolistny
długosz królewski
starodub łąkowy
ostrołódka polna
ostrołódka kosmata
gnidosz Hacqueta
gnidosz dwubarwny
gnidosz okółkowy
języcznik zwyczajny
tłustosz alpejski
tłustosz pospolity
sosna błotna
babka górska
wiechlina granitowa
wielosił błękitny
paprotnik kolczysty
paprotnik Brauna
paprotnik ostry
pięciornik drobnokwiatowy
pierwiosnek łyszczak
pierwiosnek omączony
pierwiosnek maleńki
sasanka alpejska
sasanka otwarta
sasanka łąkowa
sasanka słowacka
sasanka wiosenna
jaskier illiryjski
przygiełka brunatna
róża francuska
salwinia pływająca
skalnica torfowiskowa
skalnica darniowa bazaltowa
bagnica torfowa
oczeret sztyletowaty
wężymord stepowy
rojnik górski
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Sorbus intermedia
Sorbus torminalis
Spiraea media
Spiranthes spiralis
Staphylea pinnata
Stipa capillata
Stipa joannis
Swertia perennis
Taraxacum pieninicum
Thesium alpinum
Thymus praecox
Tofieldia calyculata
Tozzia alpina
Trapa natans
Traunsteinera globosa
Trollius altissimus
Trollius europaeus
Utricularia australis
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Veratrum album
Viola stagnina
Viola uliginosa
Woodsia ilvensis

jarząb szwedzki
jarząb brekinia
tawuła średnia
kręczynka jesienna
kłokoczka południowa
ostnica włosowata
ostnica Jana
niebielistka trwała
mniszek pieniński
leniec alpejski
macierzanka wczesna
kosatka kielichowa
tocja alpejska
kotewka orzech wodny
storczyca kulista
pełnik alpejski
pełnik europejski
pływacz zachodni
pływacz średni
pływacz drobny
ciemiężyca biała
fiołek mokradłowy
fiołek bagienny
rozrzutka brunatna

Aconitum lycoctonum

tojad lisi

Aldrovanda vesiculosa

aldrowanda pęcherzykowata

Allium sibiricum

czosnek syberyjski

Arnica montana

arnika górska

Cladium mariscus

kłoć wiechowata

Cyclamen purpurascens

cyklamen purpurowy

Lathyrus latifolius

groszek szerokolistny

Littorella uniflora

brzeżyca jednokwiatowa

Trichomanes speciosum
Nasturtium microphyllum
Potentilla silesiaca
Utricularia bremii
Utricularia stygia

włosocień delikatny
rukiew drobnolistna
pięciornik śląski
pływacz Brema
pływacz
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brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
brak aktualnych
danych
Prawdopodobny
Prawdopodobny
Prawdopodobny
Prawdopodobny

Dodatkowo wykazano gatunek występujący na terenie woj. podkarpackiego w Nadl. Dębica
Rhododendron luteum

Różanecznik żólty

3 podkarpackie

Gatunki objęte ochroną częściową
Nazwa gat łac.

Aconitum variegatum
Aconitum x lengyelii
Aconitum x pawlowskii
Allium angulosum
Allium ursinum
Andromeda polifolia
Anemone narcissifolia
Anemone sylvestris
Angelica archangelica
Aquilegia vulgaris
Arum alpinum
Aruncus sylvestris
Atropa belladonna
Baeothryon alpinum
Batrachium fluitans
Batrachium trichophyllum
Blechnum spicant
Campanula latifolia
Carex arenaria
Carex dioica
Carex globularis
Carex michelii
Carlina acaulis
Centaurium erythraea
Centaurium pulchellum
Cerasus fruticosa
Chimaphila umbellata
Cimicifuga europaea
Cirsium pannonicum
Colchicum autumnale
Cortusa matthioli
Crocus scepusiensis
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Daphne mezereum
Dianthus arenarius
Dianthus plumarius
Digitalis grandiflora
Diphasiastrum complanatum
Elatine alsinastrum
Elatine hexandra
Elatine hydropiper
Elatine triandra
Empetrum nigrum
Epipactis atrorubens

Nazwa gat. polska

tojad dzióbaty
tojad Lengyela
tojad Pawłowskiego
czosnek kątowaty
czosnek niedźwiedzi
modrzewnica zwyczajna
zawilec narcyzowy (zawilec
narcyzowaty)
zawilec wielkokwiatowy (zawilec
leśny)
dzięgiel (arcydzięgiel) litwor
orlik pospolity
obrazki alpejskie
parzydło leśne
pokrzyk wilcza-jagoda
wełnianeczka alpejska
włosienicznik rzeczny
włosienicznik skapopręcikowy
podrzeń żebrowiec
dzwonek szerokolistny
turzyca piaskowa
turzyca dwupienna
turzyca kulista
turzyca Michela
dziewięćsił bezłodygowy
centuria pospolita (centuria
zwyczajna)
centuria nadobna
wiśnia karłowata
pomocnik baldaszkowy
pluskwica europejska (pluskwica
cuchnąca)
ostrożeń pannoński
zimowit jesienny
zarzyczka (kortusa) górska
szafran spiski
kukułka (storczyk) krwista
kukułka (storczyk) plamista
kukułka (storczyk) szerokolistna
wawrzynek wilczełyko
goździk piaskowy
goździk postrzępiony
naparstnica zwyczajna
widlicz (widłak) spłaszczony
nadwodnik okółkowy
nadwodnik sześciopręcikowy
nadwodnik naprzeciwlistny
nadwodnik trójpręcikowy
bażyna czarna
kruszczyk rdzawoczerwony

Uwagi w tym wyłączenie
stanowisk z gosp. leśnej

3

Epipactis helleborine
Galanthus nivalis

Primula elatior

kruszczyk szerokolistny
śnieżyczka przebiśnieg
goryczka trojeściowa (goryczka
trojeściowata)
goryczuszka (goryczka)
orzęsiona
goryczuszka (goryczka) wczesna
konitrut błotny
kocanki piaskowe
wroniec widlasty (widłak wroniec)
groszek błotny
bagno zwyczajne
listera jajowata
widłak j ałowcowaty
widłak goździsty
pióropusznik strusi
miodownik melisowaty
(miodownik wielkokwiatowy)
bobrek trójlistkowy
gruszycznik j ednokwiatowy
września pobrzeżna
rukiew wodna
gnieźnik leśny
grzybienie białe
wilżyna rozłogowa
wilżyna ciernista
zaraza macierzankowa
zaraza alzacka
zaraza Bartlinga
zaraza przytuliowa (zaraza
pospolita)
zaraza wielka
zaraza żółta
zaraza czerwonawa
zaraza goryczelowa
zaraza niebieska
zaraza gałęzista
gnidosz błotny
gnidosz rozesłany
zerwa kulista (zerwa główkowata)
sosna limba (limba)
sosna kosa (kosodrzewina,
kosodrzew)
podkolan biały
podkolan zielonawy
pierwiosnek (pierwiosnka)
wyniosły

Pyrola chlorantha
Pyrola media
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Ranunculus lingua
Saxifraga paniculata

gruszyczka zielonawa
gruszyczka średnia
gruszyczka mniejsza
gruszyczka okrągłolistna
jaskier wielki
skalnica gronkowa

Gentiana asclepiadea
Gentianella ciliata
Gentianella lutescens
Gratiola officinalis
Helichrysum arenarium
Huperzia selago
Lathyrus palustris
Ledum palustre
Listera ovata
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Matteucia struthiopteris
Melittis melissophyllum
Menyanthes trifoliata
Moneses uniflora
Myricaria germanica
Nasturtium officinale
Neottia nidus-avis
Nymphaea alba
Ononis repens
Ononis spinosa
Orobanche alba
Orobanche alsatica
Orobanche bartlingii
Orobanche caryophyllacea
Orobanche elatior
Orobanche flava
Orobanche lutea
Orobanche picridis
Orobanche purpurea
Orobanche ramosa
Pedicularis palustris
Pedicularis sylvatica
Phyteuma orbiculare
Pinus cembra
Pinus mugo
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha

3
3

Scilla bifolia
Scopolia carniolica
Selaginella selaginoides
Taxus baccata
Tetragonolobus maritimus
Triglochin maritimum
Veratrum lobelianum
Verbascum phoeniceum
Orobanche bohemica
Orobanche hederae
Orobanche kochi
Orobanche mayeri

cebulica dwulistna (oszloch)
lulecznica kraińska
widliczka ostrozębna
cis pospolity
komonicznik skrzydlastostrąkowy
świbka morska
ciemiężyca (ciemierzyca) zielona
dziewanna fioletowa
zaraza*
zaraza bluszczowa
zaraza*
zaraza*

3

Prawdopodobny
Prawdopodobny
Prawdopodobny
Prawdopodobny

Gatunki „naturowe”
Nazwa gat łac.

Agrimonia pilosa
Angelica palustris
Artemisia erlantha

Nazwa gat. polska

Rzepik szczeciniasty
Starodub łąkowy
Bylica skalna

Uwagi w tym wyłączenie
stanowisk z gosp. leśnej

Prawdopodobny
Prawdopodobny

Zestawienie ilości gatunków chronionych roślin naczyniowych występujących w zasięgu
terytorialnym RDLP w Krakowie w porównaniu z całym krajem
Rodzaj ochrony
Ochrona ścisła
Ochrona częściowa
Razem

w Małopolsce
182
108
290 +1 (kłokoczka)

w Polsce
273
173
446

*3 – gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

§ 8. Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1) w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, z
wyjątkiem
gatunków oznaczonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia symbolem (3), zakazy umyślnego niszczenia i
uszkadzania oraz niszczenia ich siedlisk, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, nie dotyczą wykonywania
czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia
prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów;

