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streszczenie: 
Czarnohora stanowi obszar wyróżniający się pod względem florystycznym na tle otaczających 
regionów Karpat Wschodnich. Stwierdzono tu dużą liczbę rzadkich i zagrożonych gatunków 
roślin, w tym endemitów z różnych grup chorologicznych. Niektóre z nich mają tu tylko nie-
liczne populacje. Istnieje ryzyko całkowitego ich wyginięcia z powodu czynników pochodze-
nia naturalnego i antropogenicznego. Oprócz dotychczasowych form użytkowania gruntów 
na obszarach górskich, takich jak leśnictwo, gospodarka połoninna czy rekreacja, w ostatnich 
dziesięcioleciach pojawiło się zagrożenie wynikające ze zmian w użytkowaniu terenu.
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Wprowadzenie

Masyw Czarnohory charakteryzuje się maksymalną wysokością orograficzną 
wśród florystycznych regionów ukraińskich Karpat. Występuje tutaj najlepiej ukształ-
towany pionowy układ roślinności. Wśród roślin naczyniowych Czarnohory spoty-
kane są gatunki reliktowe, endemiczne, rzadkie i usytuowane na krańcach swojego 
zasięgu. Siedliska rzadkich gatunków flory w Czarnohorze pozostają pod wpływem 
naturalnych, jak i antropogenicznych czynników niszczących ich populacje. Przez 
ponad półtora wieku badań florystycznych prowadzonych w Czarnohorze zgroma-
dzono bogaty materiał dotyczący roślin, które wymagają ochrony na poziomie krajo-
wym lub regionalnym. Konieczność ochrony tych gatunków uzasadnia ich obecność 
w międzynarodowych, krajowych i regionalnych czerwonych ksiegach i czerwonych 
listach.

Celem poniższego tekstu jest podsumowanie dawnych i współczesnych badań 
florystycznych w masywie Czarnohory oraz przedstawienie listy występujących tu 
rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych.
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Źródła danych

Głównymi źródłami wykorzystanymi w analizie były prace i zapiski dawnych 
badaczy flory Czarnohory, które są przechowywane w bibliotekach i instytucjach 
naukowych we Lwowie, Kijowie, Warszawie, Krakowie i innych miastach, głównie 
jako materiał zielnikowy (KW, LW, LWS, KRA, KRAM itp.), a także dane z badań 
ekspedycyjnych, w dużej mierze realizowanych w latach 1989-2018 przez autora ni-
niejszego tekstu. Bazą dla badań terenowych była Czarnohorska Stacja Geograficzna 
Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki i Wysokogórska Stacja 
Biologiczna „Pożyżewska” Instytutu Ekologii Karpat NAS Ukrainy. Standard tak-
sonomiczny wzięto z Flora Europaea [1964-1980, 1993], biorąc pod uwagę również 
ostatnie opracowania florystyczne, zwłaszcza Krytyczną listę roślin naczyniowych Polski 
[Mirek i in. 2002].

W ramach projektu, realizowanego pod kierunkiem profesora Janusza Gudow-
skiego na wybranych połoninach Czarnohory, prowadzono badania wpływu wypasu 
bydła, owiec oraz koni na florę.

historia badań nad rzadkimi roślinami czarnohory

Ze względu na swoje położenie Czarnohora była przez wiele lat obszarem 
transgranicznym, na którym prowadzili badania przyrodnicy z Austro-Węgier, Polski, 
Czechosłowacji, Rumunii, Ukrainy i innych krajów.

Pierwszą publikacją naukową o przyrodzie Czarnohory jest praca Balthasara 
Hacqueta, który odwiedził Czarnohorę w 1795 r. podczas swoich podróży w Kar-
patach [Hacquet 1796]. Publikacje florystyczne pojawiły się jednak dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku. Wśród prac opublikowanych do początku XX wieku najbardziej 
znaczące są badania F. Herbicha [Herbich 1860, 1861, 1865], B. Müllera [Müller  
1863], L. Wagnera [Wagner 1876], A. Rehmana [Rehmann 1868, Rehman 1873], 
E. Wołoszczaka [Wołoszczak, 1888a, 1888b, 1890] i H. Zapałowicza [Zapałowicz 
1882, 1889, 1906, 1908, 1911, 1914].

W okresie międzywojennym granica polsko-czechosłowacka biegła wzdłuż grzbie-
tu Czarnohory. Stacja botaniczna na Połoninie Pożyżewskiej, założona w 1899 r., była 
główną bazą dla badaczy galicyjskiej części Czarnohory. Większość informacji o stanie 
rzadkich roślin Czarnohory z tego okresu znajduje się w pracach T. Wilczyńskiego [Wil-
czyński 1923, 1924], J. Mądalskiego [Mądalski 1930, 1948], B. Pawłowskiego [Pawłowski 
1931], G. Kozija [Kozij 1936], A. Środonia [Środoń 1936], P. Kontnego [Kontny 1938], 
a w zakarpackim sektorze Czarnohory – K. Domina [Domin 1929], I. Klašterskiego 
[Klašterský 1929, 1930, 1931], A. Margittaja [Margittaj 1923, 1933, 1935], I. Mazepy 
[Mazepa 1927, 1929] i in. Z kolei wśród najnowszych prac wyróżniają się publikacje 
M. Ronikiera [Ronikier 2011], P. Mraza i M. Ronikiera [Mraz, Ronikier 2016].
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stacja badawcza na połoninie pożyżewskiej i jej rola w badaniach 
f lory czarnohory

Pierwsza stacja badawcza na Połoninie Pożyżewskiej została otwarta w czerwcu 
1899 r. Została ona usytuowana na płn.-wsch. ramieniu Pożyżewskiej na wysokosci 
1375 m n.p.m. [Szulc 1911, 1912].

Przy realizacji stacji wzorowano się na doświadczeniach już istniejących, po-
dobnych placówek i stacji alpejskich, przede wszystkim Wiedeńskiej Stacji Doświad-
czalnej. Pierwszym budynkiem stacji na Pożyżewskiej była typowa huculska koliba 
z dwoma pokojami mieszkalnymi, korytarzem i strychem [Olszański, Rymarowicz 
1993]. Wraz z jej budową powstała stacja meteorologiczna, w której działalności 
wielką rolę odegrał prof. I. Szyszyłowicz [Szulc 1911].

W pierwszych latach istnienia stacji na Połoninie Pożyżewskiej założono po-
letka eksperymentalne, na których wysiewano miejscowe rośliny, jak i przywiezione 
ze stacji alpejskich. W 1904 r. została założona kultura alpejskiego gatunku Meum 
athamanticum L., a w roku 1910 – Plantago alpina L. і P. serpentina Lmk. [Krajowa ... 
1913]. Fragmenty introdukowanych stanowisk tych gatunków zachowały się do dziś. 
Sprawozdania z działalności stacji zostały opublikowane w dokumentach przez wiele 
lat nieznanych, szczęśliwie zachowanych w zbiorach prof. T. Wilczyńskiego i poźniej 
przekazanych w jego testamencie jako darowizna dla Biblioteki Uniwersytetu Lwow-
skiego [Krajowa ... 1913, 1916a, b]. Kilka lat przed I wojną światową kierownikiem 
Stacji na Połoninie Pożyżewskiej był S. Krzemieniewski, późniejszy (1931-1932) 
rektor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.

W pierwszym sezonie badań (1899 r.) obserwacje meteorologiczne trwały za-
ledwie od 18 czerwca do 24 września, poźniej, w latach 1900-1910 były stopniowo 
przedłużane od maja-czerwca do września-października [Szulc 1911]. 

Po przerwie, spowodowanej I wojną światową, od 1923 r. rozpoczęto budowę 
nowej stacji, obok budynku zniszczonego przez działania wojenne. Nowa placówka 
badawcza była budowana przez Stację Doświadczalną Botaniczno-Rolniczą we Lwo-
wie. Środki na ten cel były przekazane pod warunkiem, że w placówce będą mogli 
prowadzić badania pracownicy Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, na obszarach 
utworzonego rezerwatu, który w perspektywie miał stać się podstawą dla przyszłego 
Czarnohorskiego Parku Narodowego. Miejsce usytuowania stacji zostało określone 
przez specjalną komisję, w skład której weszli m.in. ówcześni wybitni profesoro-
wie – S. Krzemieniewski (inicjator działań przeciw fabrykom olejku uzyskiwanego 
z pędów kosówki), E. Romer, Sz. Wierdak i in. [Swederski 1928]. Od 1923 r. kierow-
nikiem Stacji był W. Swedersky, a jego asystentem przyszły słynny uczony – profesor 
botaniki T. Wilczyński [Olszański, Rymarowicz 1993].

W latach międzywojennych stacja prowadziła szeroką działalność. Przyjeżdżali 
tu badacze z Krajowej Stacji Doświadczalnej Botaniczno-Rolniczej we Lwowie, Pań-
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stwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, Muzeum 
im. Dzieduszyckich we Lwowie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Lwowskiego, 
Jagiellońskiego i z innych uczelni.

Wyniki ich badań były publikowane na łamach „Pamiętnika Państwowego In-
stytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach [Swederski, Szafran 1931, 
1932, 1936, Szafran 1933] i innych czasopism. Głównym celem prac było doprowa-
dzenie połonin do wzorowego gospodarowania. Prowadzono doświadczenia na rzecz 
podniesienia plonów przy pomocy środków organicznych z usytuowanych obok obór 
pasterskich, oraz poprzez stosowanie środków chemicznych.

Innym tematem badawczym było opracowanie metod walki ze szczawiem alpej-
skim (Rumex alpinus L.). W tym celu na wcześniej wyznaczonych obszarach usuwano 
rośliny, a następnie rozsiewano wapno.

Na Połoninie Pożyżewskiej, znajdującej się w obrębie ówczesnego rezerwatu 
przyrody, pozwolono wypasać krowy i owce na zasadzie eksperymentu, połączonego 
z koszarowaniem. W tym celu zmieniano położenie koszaru, na którym wypasało się 
200 owiec. Eksperyment był prowadzony wzdłuż warstwicy 1450 m n.p.m. w latach 
1920-1932 i potwierdził, że ta metoda wraz z gnojowaniem i nawożeniem wpływa 
pozytywnie na wzrost traw na połoninie. Jednocześnie na połoninie prowadzono 
badania chemicznych cech gleb, których wyniki ukazały się drukiem w czasopiśmie 
instytutu w Puławach [Swederski 1931a, b, 1933a, b, c, 1934] i w innych czasopis-
mach, jak np. „Las Polski” [Zabłocki 1939a, b].

W okresie powojennym, po odnowieniu stacji biologicznych na połoninach 
Kwasiws’kyj Menczul (1954 r.) i Pożyżewskiej (1957 r.), można było rozszerzyć 
badania nad roślinnością masywu Czarnohory. Wielu badaczy, którzy w drugiej po-
łowie XX w. pracowali w Czarnohorze, przyczyniło się do ochrony tutejszej rzadkiej 
flory.

różnorodność i wyjątkowe cechy f lory czarnohory

Czarnohora charakteryzuje się wybitną różnorodnością florystyczną. Flora roślin 
naczyniowych tego pasma (o powierzchni około 900 km2) jest oceniana na ponad 
1000 gatunków i podgatunków. Wśród nich jest duża liczba taksonów rzadkich 
i zagrożonych, reliktowych, endemicznych i znajdujących na krańcach swojego zasię-
gu. Autor tego tekstu stwierdził występowanie rzadkich gatunków flory ukraińskich 
Karpat, odnotowanych przez poprzednich badaczy, których stanowisk w ostatnich 
dekadach nie znajdowano: Delphinium elatum L. [Müller 1863], Woodsia alpina (Bolton) 
S.F. Szary [Wagner 1876, K. Małynovs’kyj, lata 1970-te, inf. ustna, zbiór zielnikowy 
nie zostal zachowany], Salix reticulata L. [Herbich 1860, Witwicki 1865 manuskr., zob. 
zd. 5, Szafer 1921], Poa rehmannii (Ascherson et Graebner) Wołoszczak [M. Hirschfeld 
1927 KRAM, LW], Saxifraga oppositifolia L. [Rehman, KRAM; Kozij 1935, LWS), 
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Alchemilla zapałowiczii Pawł. [Pawłowski 1952, Pawłowski 1935, KRAM), Armeria po-
cutica Pawł. [Pawłowski 1962, Pawłowski i Mądalski 1935, KRAM], Aster bellidiastrum 
(L.) Scop. [Domin 1929; zbiór zielnikowy nieznany], Agrostis rupestris All. [Rehman 
i Zapałowicz 1904, KRAM], A. alpina Scop. [Mądalski 1927, KRAM] i in.

W ostatnich dekadach we florze Czarnohory zidentyfikowano szereg nowych 
taksonów dla flory Ukrainy lub ukraińskich Karpat, jak Pyrola carpatica J. Holub i Křisa 
[Holub i Křisa 1971], Alchemilla deylii Plocek [Soják 1983], A. hoverlensis M. Pawlus i O. 
Lovelius [Łovelius, Pawlus 1988], Callianthemum coriandrifolium Reichenb. [Szucki 1994, 
Kobiv, Nesteruk 1996], Cortusa matthioli L. subsp. pubens (Schott, Nyman et Kotschy) 
Jáv. [Kobiv 1999], Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer [Mitka 2000, 2003], Ligularia 
sibirica (L.) Cass. [Kobiv 2005], Erigeron atticus Vill. [Kozij 1936, Kobiv 2008].

relikty flory karpackiej badali V. Czopyk [1976], K. Małynovs’kyj [1980] i inni 
floryści. W tej grupie występują relikty systematyczne (stare filogenetycznie gatunki) 
i relikty geograficzne i klimatyczne np.: relikty trzeciorzędowe (neogen) oraz plej-
stoceńskie (w tym glacjalne). Jak pokazują badania z ostatnich dziesięcioleci, geneza 
flory karpackiej wymaga dalszych badań. Szczególnie dyskusyjny jest moment wejścia 
do karpackiej flory elementów borealnych.

endemity. Zjawisko endemizmu w ukraińskiej części Karpat Wschodnich oma-
wia wielu badaczy [Pawłowski 1937, 1969, Czopyk 1976, Małynovs’kyj 1980, Stojko, 
Tasienkevycz 1991, 1993, Tasienkevycz 2005, 2006, 2014 i in.]. W Czarnohorze 
zanotowano następujące grupy chorologiczne endemitów:

endemity karpat Wschodnich (16 taksonów): Aconitum lasiocarpum (Re-
ichenb.) Gáyer subsp. lasiocarpum, Alchemilla deylii Plocek, Euphorbia carpatica Wo-
łoszczak, L., Heracleum carpaticum Porc., Heracleum sphondylium L. subsp. transsilvanicum 
(Schur) Brummitt, Pulmonaria filarszkyana Jáv., Saussurea porcii Degen, Centaurea phrygia 
L. subsp. carpatica (Porc.), Centaurea maramarosiensis (Jáv.) Czerep. i in.;i in.; in.;in.;.;

oraz 8 taksonów, których zasięg nie przekracza obszaru ukraińskich 
karpat: Aconitum anthora L. subsp. jacquinii (Reichenb. ex Beck) Domin, Ranunculus 
malinovskii A. Jelen. et Derv.-Sokol., Ranunculus kladnii Schur, Alchemilla szaferi Pawł., 
Alchemilla hoverlensis M. Pawlus et O. Lovelius, Armeria pocutica Pawł., Gentiana laciniata 
kit., Poa rehmannii (Ascherson et Graebner) Wołoszczak, ponadto kilka gatunków 
rodzaju Hieracium L., które wymagają szczegółowych badań;szczegółowych badań;ółowych badań;owych badań; badań;badań;ń;

endemity karpat zachodnich i Wschodnich (2 taksony)taksony)y) Alchemilla turku- turku-turku-
lensis Pawł., Galium anisophyllum anisophyllumanisophyllum Vill. subsp.. subsp.subsp.. bellatulum (Klokov) Dost.;Klokov) Dost.;) Dost.;Dost.;.;

endemity karpat Wschodnich i południowych (13 taksonów): Silene nutans 
L. subsp. dubia (Herbich) Zapał., Dianthus carthusianorum L. subsp. subalpinum (Reh-
mann) Májovský et Králik, Aconitum bucovinense Zapał., Ranunculus carpaticus Herbich, 
Chrysosplenium alpinum Schur, Primula elatior (L.) Hill subsp.Hill subsp. subsp.subsp.. poloninensis (Domin) Dostál,Domin) Dostál,) Dostál, 
Cortusa matthioliortusa matthioli matthiolimatthioli L. subsp.subsp.. pubens (Schott, Nyman et Kotschy) Jáv.,Schott, Nyman et Kotschy) Jáv.,, Nyman et Kotschy) Jáv.,Nyman et Kotschy) Jáv., et Kotschy) Jáv.,et Kotschy) Jáv., Kotschy) Jáv.,Kotschy) Jáv.,) Jáv.,Jáv.,áv.,v.,., Melampyrum saxosum saxosumsaxosum 
Baumg., Scabiosa lucida Vill. subsp. barbata E.I. Nyárády, Achillea oxyloba (DC.) Schultz 
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Bip. subsp. schurii (Schultz Bip.) Heimerl, Doronicum carpaticum (Griseb. et Schenk) 
Nyman, Carduus kerneri Simonkai, Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E.I. Nyárády) 
E.I. Nyárády i in.;i in.; in.;in.;.;

endemity karpat, czyli pankarpackie (7 taksonów): Salix kitaibeliana Willd., 
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. gerardii (Willd.) Fenzl, Aconitum firmum Reichenb., 
Cardaminopsis neglecta neglectaneglecta (Schultes) Hayek, Pyrola carpatica carpaticacarpatica J. Holub et Křisa, Campanula 
carpatica Jacq., Festuca versicolor Tausch i in.i in. in.in.. 

subendemity, t.j. gatunki spotykane w jednym z przyleglych do Karpat regio-
nów górskich lub terenów nizinnych. Według dzisiejszego stanu wiedzy w Czarnoho-
rze występuje około 40 taksonów; większa ich część to subendemity karpacko-bał-
kańskie lub wschodnio-południowokarpacko-bałkańskie, a także kilka subendemitow 
karpacko-podolskich.

gatunki na granicy zasięgu. Ukraińskie Karpaty, w tym Czarnohora, stanowią 
północno-wschodnią granicę zasięgu przedstawicieli tych gatunków. Wiele rzadkichWiele rzadkich rzadkichrzadkich 
i zagrożonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych zagrożonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychzagrożonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychżonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychonych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych gatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychgatunków spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychów spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychw spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych spotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychspotyka się w Czarnohorze w pojedynczych lub małych się w Czarnohorze w pojedynczych lub małychw Czarnohorze w pojedynczych lub małych Czarnohorze w pojedynczych lub małychCzarnohorze w pojedynczych lub małych w pojedynczych lub małychw pojedynczych lub małych pojedynczych lub małychpojedynczych lub małychnczych lub małychczych lub małych lub małychlub małych małychmałychłychych 
populacjach, jak, jak Pinus cembra cembracembra L.,L.,., Salix retusa retusaretusa L.,L.,., Callianthemum coriandrifolium coriandrifoliumcoriandrifolium Reichenb.,Reichenb.,., 
Ranunculus thora thorathora L.,L.,., Sempervivum montanum montanummontanum L.,L.,., Saxifraga bryoides bryoidesbryoides L.,L.,., S. adscendens. adscendensadscendens L.,L.,., 
Hedysarum hedysaroides hedysaroideshedysaroides (L.) Schinz. i Thell.,L.) Schinz. i Thell.,.) Schinz. i Thell.,Schinz. i Thell., Bupleurum longifolium L. subsp. longifolium, 
Angelica archangelica L., Primula halleri J.F. Gmelin, Primula minima L., Leontopodium 
alpinus Cass. i in.

czynniki wpływające na populacje rzadkich i zagrożonych roślin 

Długotrwały proces gospodarowania odcisnął piętno na florze Czarnohory. 
Niekorzystny wpływ przyniosły przedłużające się wojny i intensyfikacja gospodarczej 
eksploatacji lasów i łąk.

Czynniki, które mogą negatywnie wpływać na populacje cennych roślin gór-
skich mają pochodzenie naturalne i antropogeniczne. Wśród naturalnych czynników, 
które mogą losowo zagrażać małolicznym populacjom, należy wymienić aktywność 
lawinową i osuwiska. 

Do czynników pochodzenia antropogenicznego zalicza się gospodarkę leśną, 
połonińską, rozwój turystyki, zbiór roślin do celów dekoracyjnych (bukiety, wysadza-
nie w ogródkach), stosowanie roślin w fitoterapii ludowej wśród ludnođci huculskiej, 
magiczne i świąteczne uroczystości itp. Gospodarka leśna w Czarnohorze była pro-
wadzona przez kilka ostatnich stuleci. Szczególnie duże wylesienia odnotowano od lat 
70. XVIII w. (przyłączenie do Cesarstwa Austro-Węgierskiego) do początku XXI w. 
Gospodarce połonińskiej począwszy od XV w., kiedy to miejscowi pasterze przejęli 
ją od wołoskiej ludności, towarzyszyło systematyczne niszczenie pokrywy roślinnej 
nie tylko poprzez wypas i deptanie przez bydło, owce, kozy, ale także przez wycinkę 
i wypalanie w celu rozszerzenia pastwisk.
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Rozwój turystyki, w porównaniu z podobnymi górzystymi regionami Europy 
Środkowej, nie doprowadził w Czarnohorze do zniszczenia roślinności. Wyjątkiem 
były tu otoczenia najpopularniejszych tras turystycznych: na szczyty Howerli, Pietro-
sa, Popa Iwana czy do Jeziorka Niesamowitego. Większość stanowisk rzadkiej flory 
znajduje się w trudno dostępnych miejscach, które są znane tylko specjalistom, co 
sprzyjają ich ochronie. 

Z wielu gatunków naturalnej flory, które od dawna są wykorzystywane w hu-
culskim lecznictwie ludowym i w działaniach magicznych, większość z nich zosta-
ła zapomniana w ostatnich dziesięcioleciach, a tylko nieliczne są nadal stosowane 
w ludowej medycynie. Wśród roślin spotykanych w Czarnohorze, które są nadal 
intensywnie wykorzystywane do tych celów, to: Rhodiola rosea L., Gentiana lutea L., 
G. punctata L., Angelica archangelica L., niektóre gatunki Aconitum L. Ponieważ niekiedy 
rosną wzdłuż szlaków turystycznych, są albo całkowicie niszczone, albo zachowują 
się w pojedynczych egzemplarzach.

Od drugiej połowy XX w., po utworzeniu Karpackiego Państwowego Rezerwatu 
(1968 r.), późniejszemu włączonemu do Karpackiego Parku Narodowego (1980 r.) 
i Karpackiego Rezerwatu Biosfery (1993 r.), na dużej powierzchni pasma Czarnohory 
do głosu doszły procesy sukcesji wtórnej. Od tego czasu obserwuje się trzy główne 
trendy zmian w roślinności, a mianowicie: 

1) przesunięcie w górę górnej granicy lasu; 
2) zwiększenie zasięgu krzewów w strefie subalpejskiej, a częściowo i w alpejskiej; 
3) zwięszenie ogólnego pokrycia zbiorowisk roślinnych. 
Głównymi przyczynami tych zmian są: wprowadzenie systemu ochrony typu 

rezerwatowego w dużej części Czarnohory (KRB i KNPP), co doprowadziło do 
zaprzestania lub znacznego ograniczenia tradycyjnych form działalności gospodar-
czej, w szczególności wypasu na górskich łąkach. Zaobserwowano również spadek 
liczebności wypasanych zwierząt na obszarach, na których nie wprowadzono systemu 
ochrony, co jest związane z ogólnym kryzysem gospodarczym i częściowym upad-
kiem połoninnej gospodarki.

rośliny naczyniowe czar nohor y w czerwonych księgach i  na 
czerwonych listach gatunków zagrożonych

Duża część flory Czarnohory jest wymieniona w międzynarodowych, krajowych 
i regionalnych czerwonych księgach i na czerwonych listach.

Załącznik I do Konwencji Berneńskiej [Convention … 1979] wymienia 6 ga-
tunków flory Czarnohory; Europejska Czerwona Lista [European … 1991] – 8 
gatunków, Czerwona Lista IUCN [Walter, Gillett 1997] – 8 gatunków, a druga edy-
cja Europejskiej Czerwonej Listy [European … 2011] – 23 taksony z Czarnohory. 
W czerwonej liście Karpat [Tasienkevycz 2003] wymieniono 36 gatunków i podga-
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tunków, występujących w Czarnohorze, a w Czerwonej Liście ukraińskich Karpat 
[Małynovs’kyj, Caryk, Kyjak, Nesteruk 2002] wśród 408 gatunków i podgatunków 
251 jest spotykanych w Czarnohorze.

W ostatniej edycji Czerwonej Księgi Ukrainy [Diduch (red.) 2009] umiesz-
czono 114 taksonów (109 gatunków i 5 oddzielnych podgatunków) z Czarnohory. 
Jednocześnie wśród czarnohorskiej flory naczyniowej, która nie jest uwzględniona 
w trzecim wydaniu Czerwonej Księgi Ukrainy, ale która wymaga ochrony na poziomie 
krajowym, autor wskazał co najmniej 65 taksonów [Nesteruk 2014].

Według szacunków prawie 20% gatunków i podgatunków flory naczyniowej 
Czarnohory wymaga różnorodnych działań ochronnych, zarówno ochrony biernej, 
jak i czynnej [Nesteruk 2004, 2014].

Wybór gatunków i podgatunków roślin do krajowych i regionalnych czerwonych 
list jest zwykle wzorowany na kryteriach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyro-
dy IUCN [IUCN 2001, 2012]. Jednak w przypadku, lokalnych i regionalnych list, 
konieczne są modyfikacje kryteriów IUCN, biorące pod uwagę cechy geograficzne 
badanych terytoriów, rozmieszczenie gatunków, dynamikę wskaźników populacyjnych 
oraz regionalną specyfikę zagrożeń jakie występują w ostatnim czasie.

Główne kryteria wyboru taksonów z proponowanej czerwonej listy roślin na-
czyniowych Czarnohory, to:

1) zarówno w Czarnohorze, jak i na tle sąsiednich regionów florystycznych Kar-
pat Wschodnich;

2) stopień rzadkości w Czarnohorze i innych regionach ukraińskich Karpat;
3) dynamiczne zmiany wielkości populacji w Czarnohorze w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat;
4) obecnie występujące zagrożenia, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne.
Pomimo wielu zagrożeń należy podkreślić, że obecna sytuacja w Czarnoho-

rze i innych regionach ukraińskich Karpat, jest bardziej korzystna zarówno pod 
względem możliwości biernej, jak i czynnej ochrony flory, niż w sąsiednich krajach 
karpackich.

W aktualnej czerwonej liście roślin naczyniowych Czarnohory uwzględniono 
180 gatunków z 6 odrębnymi podgatunkami (łącznie 186 taksonów) z 43 rodzin, 
które wymagają pilnych działań w celu ochrony ich populacji i biotopów [Nesteruk 
2014]. Według kategorii zagrożenia IUCN [IUCN 2001, 2011] wymienione rzadkie 
i zagrożone gatunki i podgatunki flory czarnohorskiej podlegają następującym ka-
tegoriom zagrożenia: EX – 7 taksonów, CR – 47, EN – 30, VU – 22, NT – 52, LC 
– 20, DD – 8. Zaktualizowana czerwona lista roślin naczyniowych Czarnohory stała 
się podstawą do podjęcia prac nad regionalną “Czerwoną Księgą Czarnohory. Rośliny 
naczyniowe” [Nesteruk 2011, 2014].
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Współczesny obraz roślinności połonin czarnohory

Czterokrotne badania szaty roślinnej w ramach projektu kierowanego przez 
prof. J. Gudowskiego były prowadzone na połoninach w grzbiecie Kukula: Zakukul, 
Kukul, Łabieska, Ozirna, Serednia, Hryhoriwka (lub Plechaniwka) i Kiernyczkie. 
Dwie z nich, Zakukul i Łabieska, są usytuowane na stokach basenu górnego Prutu, 
pozostałe po zakarpackiej stronie grzbietu Kukula, w basenie rzeki Łazeszczyna i jej 
prawobrzeżnych dopływów. W 2009 r. obserwacje prowadzono także na Połoninie 
Wesnarka, na północno-zachodnim krańcu pasma Kostrzycy, a w 2014 r. na Połoni-
nie Maryszewska. Ta ostatnia, po utworzeniu Karpackiego Państwowego Rezerwatu, 
została wyłączona z wypasu. Obecnie obserwuje się tam sukcesję wtórną, której 
głównymi promotowami są wysokie zioła i świerk.

Badania połonin kukulskich [Nesteruk 2004, 2011, 2014] wykazują, że w wyniku 
stałego użytkowania wymienionych połonin, co najmniej od końca XIX – początku 
XX w., około 70% ich powierzchni zajmują niskoprodukcyjne niemal monodomi-
nujące zbiorowisko bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.), z większym lub mniej-
szym udziałem śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). Mniejszy 
obszar, który nie uległ tak silnej degradacji pastoralnej, jest zajęty przez zbiorowisko 
kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.), kilku gatunków wiechlin (Poa sp.), a w wilgot-
nych zagłębieniach zbiorowisko kosmatki olbrzymiej (Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 
kosmatki gajowej (Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott i turzyc (Carex L.). Na 
okołogrzbietowej części stoków na połoninach kukulskich wzrasta udział borówki 
czarnej (Vaccinium myrtillus L.), borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea L.) i borówki 
bagiennej (Vaccinium uliginosum L.).

W pobliżu obór i stajni pasterskich występują gęste agregacje szczawiu alpejskie-
go (Rumex alpinus L.), które przerzedzają się w miarę oddalania od zabudowań.

Wyniki obserwacji na poszczególnych połoninach na grzbiecie Kukula są na-
stępujące:

Na połoninie zakukul, która ma wystawę południową, przez co wyróżnia 
się wskaźnikami termicznymi, udział szczawiu alpejskiego jest niewielki. Szczaw jest 
natomiast obecny w dolnej części połoniny, w bezpośrednim otoczeniu obór. Najlicz-
niejsze są gatunki łąkowe, choć brakuje typowych gatunków subalpejskich. Korzystne 
warunki termiczne sprawiają, że można tu przedłużać wypas nawet o kilka tygodni. 
W dolnej części połoniny dominuje bliźniczka psia trawka (Nardus stricta L.), której 
obecność w miarę przesuwania się w górę wyraźnie maleje i w pobliżu linii grzbieto-
wej nie przekracza 5% pokrycia połoniny. Występuje ponadto kostrzewa czerwona 
(Festuca rubra L.), а oprócz traw spotykamy również dziurawiec czteroboczny (Hype-
ricum maculatum Crantz), koniczynę łąkową (Trifolium pratense L.) i in. 

połonina kukul. W pokrywie roślinnej prawie na całym stoku, od stajni do linii 
grzbietowej, dominuje bliźniczka psia trawka (Nardus stricta L.). Otoczenie licznych 
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obór jest pokryte przeciętnie w 50% przez szczaw alpejski (Rumex alpinus L.) – symp-
tom silnego nawożenia gleb w tej części połoniny, na skutek wieloletniego wypasu. 

połonina Łabieska. Jedyna z badanych połonin, która już 4 lata nie jest za-
gospodarowana. Skutkuje to wkraczaniem świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. 
Karst.). Towarzyszy temu zmniejszenie udziału szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus 
L.), zwłaszcza w tej części połoniny, w której intensywnie pojawia się świerk. W szacie 
roślinnej połoniny dominują wiechliny (Poa sp.), z mniejszym udziałem kostrzewy 
czerwonej (Festuca rubra L.). Występowanie bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.) 
jest niewielkie. Wśród innych gatunków spotykamy tu przywrotnik (Alchemilla sp.), 
pięciorniki – złoty (Potentilla aurea L.) i gęsi (P. anserina L.), wężymord górski (Sco-
rzonera rosea Waldst. et Kit.), sit skucina (Juncus trifidus L.), fiołek wschodniokarpacki 
(Viola declinata Waldst. et Kit.) i wiele in. Na tej połoninie zwalczano systematycznie 
szczaw alpejski. Według wywiadu przeprowadzonego w 1999 r. z ówczesną właści-
cielką, wykaszano go dwukrotnie w ciągu dwóch sezonów przed dojrzeniem nasion, 
co powstrzymało jego ekspansję.

połonina seredne i połonina ozirna. Na obu tych połoninach przeważają 
zbiorowiska z dominacją kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) i wiechlin (Poa sp.). 
Udział bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.) w dolnych częściach tych połonin jest 
niski, ale wzrasta na obszarze między nimi oraz w ich górnej części, bliżej dawnej 
granicy polsko-czechosłowackiej. Płat ze szczawiem alpejskim (Rumex alpinus L.) 
ciągnie się pasem o szerokości od 10 m do 40 m poniżej stai na Serednem. Powyżej 
zabudowań szczaw występuje w formie płatów o powierzchni 1-2 m². W przeliczeniu 
na całkowity obszar połoniny pokrycie Rumex alpinus wynosi 1-5% jej powierzchni.

połonina hryhoriwka: w dolnej części połoniny występuje trawolośli z do-
minacją wiechlin (Poa sp.) i kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.), ponadto znaczny 
udział ma także śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). W górnej 
części i dalej w kierunku południowo-wschodnim zwiększa się obecność bliźniczki 
psiej trawki (Nardus stricta L.), co oznacza, że w ostatnich dekadach ta część połoniny 
była intensywnie użykowana.

W środkowej części tej połoniny występują liczne zabagnienia ze źródełkami. 
W tych miejscach spotyka się płaty roślinnosci higrofilnej z dominacją situ roz-
piechłego (Juncus effusus L.), higrofilnych gatunków turzyc (Carex sp.), skrzypów (Equi-
setum L.) oraz kosmatek – olbrzymiej (Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin i gajowej (L. 
luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott). Szczaw alpejski bujnie porasta otoczenie stajni 
i obór, jego płat ma wymiary 20×50 m i w niższej części stoku zanika. W pobliżu 
stajni rośnie grupka osobników modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) nasa-
dzonego tutaj w celach ozdobnych.

połonina kiernyczkie jest oddzielona od innych połonin zakarpackiego stoku 
Kukula. Otoczona jest lasem świerkowym z biogrupami buka pospolitego (Fagus 
sylvatica L.). W roślinności występują głownie zbiorowiska wiechlin (Poa sp.) i ko-
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strzewy czerwonej (Festuca rubra L.), przy stosunkowo niskim udziale bliźniczki psiej 
trawki (Nardus stricta L.). W pokrywie roślinnej występują także gatunki o dobrych 
cechach pokarmowych dla bydła – pięciornik gęsi (Potentilla anserina L.), koniczyna 
łąkowa (Trifolium pratense L.), babka zwyczajna (Plantago major L.), stokrotka pospolita 
(Bellis perennis L.) i in. Zasięg szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus L.) jest tu niewielki, 
ograniczony wyłącznie do okolicy obory. Według informacji właściciela obecna staja 
została zbudowana przed ponad trzydziestu laty. Poprzednia była usytuowana niżej, 
na tym samym stoku.

Wnioski

1) w składzie flory Czarnohory występują gatumki, które wymagają szczególnej 
uwagi;

2) z analizy dostępnego materiału wynika, że co najmniej 186 gatunków i podga-
tunków występujących w Czarnohorze wymaga czynnych lub biernych form ochro-
ny;

3) pomimo długiego okresu rozwoju turystycznego i gospodarczego w Czar-
nohorze, większość odnotowanych wcześniej stanowisk rzadkich składników flory, 
przetrwała do dziś;

4) rozwój sieci obszarów chronionych w ciągu ostatnich dziesięcioleci, przy 
jednoczesnym zaprzestaniu lub ograniczeniu działalności gospodarczej w Czarnoho-
rze, pomoże zoptymalizować strategię działań na rzecz ochrony populacji rzadkich 
i zagrożonych gatunków;

5) Czerwona lista roślin naczyniowych Czarnohory, która obejmuje 180 gatun-
ków z 6 odrębnymi podgatunkami (łącznie – 186 taksonów), powinna być pierwszym 
etapem dla prac nad utworzeniem regionalnej “Czerwonej księgi Czarnohory. Rośliny 
naczynione”.

6) wykorzystanie badanych połonin kukulskich dla wypasu bydła trwa co naj-
mniej od końca XIX w. Intensywny wypas spowodował degradację szaty roślinnej 
tych połonin, czego dowodem jest rozprzestrzenianie się bliźniczki psiej trawki (Nar-
dus stricta L.). Otoczenie budynków pasterskich jest zarośnięte szczawiem alpejskim 
(Rumex alpinus L.). W ostatnim dwudziestoleciu nie podejmowano działań mających 
na celu ograniczenie występowania tego gatunku.
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ФлористичнА особливість чорногори (східні 
КАрпАти) нА Фоні зАгАльних змін рослинного 

поКриву

р����������
Чорногора – це �ні�а��н��� гір������ �а���� на �оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н����ні�а��н��� гір������ �а���� на �оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н���гір������ �а���� на �оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н����оні ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н��� ��ор�����н��� ра��оні�� ���і�н���а��оні�� ���і�н��� ���і�н��� 
Карпа�, �е ро��е ��е���а �і���і��� рі��і�н��� і �н��а����� ����і��, ен�е�і�і�� рі�н��� гр�про��е ��е���а �і���і��� рі��і�н��� і �н��а����� ����і��, ен�е�і�і�� рі�н��� гр�п��е���а �і���і��� рі��і�н��� і �н��а����� ����і��, ен�е�і�і�� рі�н��� гр�п 
пош�рення, я�і ро����� на порі��няно не��е������ п�о�а��. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-на порі��няно не��е������ п�о�а��. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-п�о�а��. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-. �я� ����і�� ��і�о�і � �� �о�а�і-
�е�і��, ��же не��е������ �а ро��іра�� і ���е��ні��� о�об�н. І�н�є р���� по���по��ого 
��оро�ення �а по��ного �����рання ц��� �о�а�і�е�і�� �ере� і�н���і р���ні��ні �а��ор� 
пр�ро�ного �а ан�ропогенного по��о�ження. Поря� і� �ра��ці��н��� �ор�а�� ���-
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�ор���ання �е�е�� � гір������ ра��она��, �а����, я� �і�о��е і по�он�н���е го�по�ар����о, 
ре�реація, про�яго� о��анні�� �е�я���і�� і�н�є �агро�а ���ор�нної ���це�ії, �о �’я����а�я 
пі��я �апро��а�ження �апо��і�но��і �а ��ін �� �пра���інні �ер��оріє�.
Кл�чові слова: ��раїн���і ���і�ні Карпа��, Чорногора, ����нні ро���н�, �а��ор� 
��п�����, о��орона, �ер��он��� �п��о�, по�он�н���е го�по�ар����оо��орона, �ер��он��� �п��о�, по�он�н���е го�по�ар����о�ер��он��� �п��о�, по�он�н���е го�по�ар����о



Źródło: W. Swederski, 1928, Sprawozdanie Stacji Doświadczalnej Botaniczno-Rolniczej we Lwowie, 
Nakł. PINGW, Puławy

Wizytówka flory czarnohorskiej – subalpejski krzak o zasięgu wschodnio-południowokarpa-
cko-bałkańskim – różanecznik wschodniokarpacki (r. Kotczyego) lub Rhododendron myrtifolium 
Schott et Kotschy (fot. Jurij Nesteruk, 2009)



Szczaw alpejski (Rumex alpinus L.) obficie występujący w pobliżu staj pasterskich 
z powodu wysokiej nitryfikacji gleb (fot. Jurij Nesteruk, 2019).

Wtórne zarastanie połonin świerkiem pospolitym (Picea abies (L.) H. Karst.), 
typowe na połoninach, gdzie zaprzestano wypasu (Połonina Łabieska, fot. Jurij 
Nesteruk, 2019)



Unikat z dziejów badań flory Czarnohory – spis 
roślin, sporządzony przez proboszcza w Żabiem-
Ilci Sofrona Witwickiego dla Komisji Fizjograficznej 
Akademii Umiejętności w Krakowie (1865 r.)
Źródło: Archiwum Nauki PAU i PAN, Kraków;
http://www.archiwum-nauki.krakow.pl/pl/
prezentacje/komisja_fizjograficzna/index_html

Rutewnik jaskrowaty Callianthemum 
coriandrifolium Rchb. z jedynego sta-
nowiska w Czarnohorze pod szczy-
tem Brebeneskuła, unikatowego 
także dla Karpat Wschodnich. Po 
raz pierwszy znaleziony przez Pio-
tra Szuckiego podczas wyprawy 
Towarzystwa Karpackiego w Czar-
nohorę w lipcu 1991 r. (fot. Jurij 
Nesteruk, 2015)



Gatunek roślin do dziś używany w leczni-
ctwie ludowym Hucułów – różeniec górski 
Rhodiola rosea L., na stokach północnego 
kotła Howerli (fot. Jurij Nesteruk, 2015)

Goryczka żółta Gentiana lutea L., relikt filo-
genetyczny, słynna „dżyndżura” (huculsk.) 
– jeden z najcześciej używanych gatunków 
w lecznictwie ludowym Hucułów (fot. 
J. Nesteruk, 2009)




