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Streszczenie

Praca zawiera pełną charakterystykę i analizę fito−
geograficzną 90 gatunków i podgatunków endemitów
oraz subendemitów roślin naczyniowych występujących
w polskiej części Tatr. Podano kategoryzację ogólnych
zasięgów wszystkich endemitów wydzielając endemity
tatrzańskie (ogólnotatrzańskie oraz endemity Tatr Zachod−
nich i Wysokich), endemity zachodniokarpackie, zachod−
nio−wschodniokarpackie oraz ogólnokarpackie. Dodat−
kowo, ze względu na ogólną wielkość zasięgu, endemi−
ty podzielono na mikrochoryczne, stenochoryczne, me−
zochoryczne i eurychoryczne.

Wstęp

Gatunki endemiczne stanowią szczególną grupę ga−
tunków, decydującą w sposób zasadniczy o przyrodni−
czej tożsamości danego obszaru. Bogactwo i wiek en−
demitów są funkcją czasu (a raczej względnej stabilno−
ści klimatu w czasie), izolacji obszaru oraz różnorodno−
ści jego biotopów. Nic więc dziwnego, że na tle ubogie−
go w endemity krajobrazu Polski, Tatry stanowią względ−
nie bogatą wyspę godną szczególnej uwagi.

Ze względu na swe znaczenie w rozważaniach fitoge−
ograficznych, endemity stanowią grupę, której poświęco−
no wiele uwagi w badaniach tak nad florą całej Polski, jak
i samych Karpat oraz Tatr (Pawłowska 1953,1972, Pa−
włowski 1970, 1972, Piękoś−Mirkowa i in. 1996, Piękoś−
−Mirkowa, Mirek 2002, 2003, 2009, Mirek, Piękoś−Mirkowa
2009).

Listę endemitów tatrzańskich opartą na krytycznej
analizie istniejącego stanu wiedzy zaprezentowano w pu−
blikacji będącej pokłosiem jednej z poprzednich konfe−
rencji (Piękoś−Mirkowa, Mirek 2002). Trwające nadal in−
tensywne badania pozwoliły nam nie tylko na niewiel−
kie zmodyfikowanie samej listy, ale także na zaprezen−
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towanie pełnej charakterystyki spektrum wzorców roz−
mieszczenia gatunków endemicznych występujących na
obszarze Tatr.

Główne grupy endemitów i subendemitów

Tatry są regionem najbogatszym w endemity na ob−
szarze Polski i całych północnych Karpat. Wyróżniają
się one nie tylko największą liczbą własnych gatunków
endemicznych, ale także największą liczbą endemitów
zachodniokarpackich i ogólnokarpackich. Jako takie sta−
nowią niewątpliwe centrum endemizmu w obrębie Kar−
pat Zachodnich.

Typologię fitogeograficzną endemitów spotykanych
w Tatrach Polskich i bogactwo każdej z wyróżnionych
grup zestawiono poniżej. Obok endemitów (w sensie
ścisłym) w zestawieniu uwzględniono także taksony sub−
endemiczne, które nieco przekraczają granice rozmiesz−
czenia opisanego danym wzorcem. Przy gatunkach, co
do których statusu jako endemitów istnieje wątpliwość,
umieszczono znak zapytania.

Typy zasięgowe endemitów występujących
na obszarze Tatr Polskich

Endemity i subendemity tatrzańskie –
stenochoryczne

Alchemilla pseudothmari
Alchemilla żmudae
? Arenaria tenella
Cerastium tatrae
Cochlearia tatrae
Euphrasia exaristata
Hieracium pinetophilum
Leucanthemopsis tatrae
Papaver tatricum subsp. tatricum
Poa granitica subsp. granitica
Poa nobilis
Saxifraga moschata subsp. kotulae
Thalictrum minus subsp. carpaticum
Trifolium orbelicum subsp. monticolum

Nauka a zarzadzanie_T2_k.p65 2012-01-02, 12:2111



12

Endemity Tatr Wysokich – mikrochoryczne
Alchemilla jasiewiczii
Alchemilla oculimarina
Alchemilla tacikii
Taraxacum pawlowskii

Endemity Tatr Zachodnich  – mikrochoryczne
Endemity Czerwonych Wierchów

Alchemilla amicorum
Alchemilla calviflora
Alchemilla eugenii
Alchemilla kulczynskii
Alchemilla ladislai
Alchemilla sokolowskii
Alchemilla versipiloides

Endemity Giewontu
Alchemilla giewontica

Endemity i subendemity zachodniokarpackie –
mezochoryczne

Aconitum firmum subsp. firmum
Aconitum firmum subsp. maninense
Aconitum firmum subsp. moravicum
Alchemilla aequidens
Alchemilla boleslai
Alchemilla microsphaerica
Alchemilla polonica
Alchemilla sericoneuroides
Alchemilla stanislaae
Alchemilla wallischii
Carduus lobulatus
Carex sempervirens subsp. tatrorum
Crocus scepusiensis
Delphinium oxysepalum
Dianthus plumarius subsp. praecox
Festuca tatrae
Gentianella lutescens subsp. tatrae
? Hieracium carpathicum subsp. carpathicum
Hieracium crassipedipilum
Hieracium melananthum
Knautia kitaibelii
Primula auricula subsp. hungarica
Pulsatilla slavica
Saxifraga moschata subsp. dominii
Saxifraga wahlenbergii
Sesleria tatrae
Soldanella carpatica
Taraxacum nigricans s.str.
Thymus carpaticus

Endemity zachodnio−wschodniokarpackie –
eurychoryczne

Alchemilla braun−blanquetii
Alchemilla pseudincisa
Alchemilla smytniensis
Jovibarba globifera subsp. preissiana
Minuartia pauciflora
Poa nemoralis subsp. carpatica

Endemity i subendemity ogólnokarpackie –
eurychoryczne

Aconitum lasiocarpum subsp. kotulae
Antennaria carpatica subsp. carpatica
Campanula polymorpha
Campanula serrata subsp. serrata
Cardaminopsis neglecta
Centaurea mollis
Dentaria glandulosa
Erigeron hungaricus
Euphrasia tatrae
Festuca carpatica
Festuca versicolor subsp. versicolor
Hieracium alpicola subsp. ullepitschii
Leontodon pseudotaraxaci
Leucanthemum waldsteinii
Luzula alpinopilosa subsp. obscura
Oxytropis campestris subsp. tatrae
Oxytropis carpatica
Plantago atrata subsp. carpatica
Pyrola carpatica
Ranunculus pseudomontanus
Salix kitaibeliana
Sempervivum carpathicum subsp. carpathicum
Soldanella hungarica subsp. major
Soldanella pseudomontana
Symphytum cordatum
Thymus pulcherrimus
Trifolium pratense subsp. kotulae
Trisetum flavescens subsp. tatricum
Trisetum fuscum

 Najwęziej ujętą grupę endemitów stanowią w po−
wyższym wykazie endemity tatrzańskie wśród których
można wyróżnić, poza endemitami ogólnotatrzańskimi,
dodatkowe podgrupy o węższym rozmieszczeniu, tj.
endemity Tatr Zachodnich i Tatr Wysokich (poza grani−
cami Polski możemy jeszcze wyróżnić endemity Tatr
Bielskich). W obrębie tych węziej ujętych grup można
wyróżnić typy o jeszcze bardziej ograniczonych zasię−
gach, np. endemity Czerwonych Wierchów czy endemi−
ty masywu Giewontu. Dalsze duże grupy to endemity
zachodniokarpackie, endemity zachodnio−wschodnio−
karpackie i endemity ogólnokarpackie. Widać wyraźnie,
że najliczniejsze grupy wśród występujących w Tatrach
endemitów stanowią endemity i subendemity zachod−
niokarpackie oraz endemity i subendemity ogólnokar−
packie – po 29 gatunków i podgatunków. Zwraca także
uwagę stosunkowo liczna grupa endemitów ściśle ta−
trzańskich (nie występujących nigdzie poza tym góro−
tworem) oraz subendemitów, wykraczających nieznacz−
nie poza obszar Tatr; w Tatrach Polskich jest ich łącznie
26. Niektóre gatunki, o najmniejszym areale, ograniczo−
ne np. do grupy Czerwonych Wierchów, Giewontu, czy
otoczenia Morskiego Oka, znane są dotychczas tylko
z polskiej części Tatr.

 W oparciu o zaproponowany na innym miejscu
podział endemitów ze względu na wielkość zasięgu
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(Mirek, Piękoś−Mirkowa 2009), występujące w Tatrach
endemity można podzielić na mikrochoryczne, o naj−
węższych zasięgach nie przekraczających 5 km rozpię−
tości, stenochoryczne (zasięg 5–25 km), mezochorycz−
ne (zasięg 25–250 km) oraz eurychoryczne (zasięg po−
wyżej 250 km). Typ wielkości zasięgu podano przy każ−
dej z wyróżnionych kategorii w zamieszczonym wyka−
zie. Kartograficzne ujęcie podstawowych kategorii za−
sięgów ogólnych endemitów występujących na obsza−
rze Tatr Polskich podano na rycinach 1 i 2.

Uwagi końcowe

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania wiedzy
na temat zasięgów ogólnych endemitów występujących
na obszarze Tatr Polskich. Zawiera on najnowsze wyni−
ki naszych studiów prowadzonych w ostatnich latach.
Wiele trudnych kwestii dotyczących zagadnień taksono−
miczno−nomenklatorycznych, od których zależą ujęcia
fitogeograficzne, udało się wyjaśnić. Niektóre jednak wy−
magają dalszych studiów i czekają na pełniejsze i bar−
dziej szczegółowe analizy; ich wyniki doprowadzą za−
pewne do niewielkiej modyfikacji proponowanych dziś
ujęć. Ogólny jednak obraz, jaki wyłania się z dotychcza−
sowych studiów, nie zmieni się w sposób zasadniczy.
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Phytogeographical analysis
of the endemic vascular plant taxa

occurring in the Tatra Mts

The paper is devoted to phytogeographical categori−
zation of the endemic and subendemic species and sub−
species occurring in the Polish Tatras (Polish Tatra Na−
tional Park). Updated list of 90 endemic and subendem−
ic species and subspecies was provided. Phytogeograph−
ical categories based on size and pattern of distribution
were used to characterize endemics occurring in the
area. The main groups (categories) of endemics distin−
guished are as follow:

Tatra endemics
Endemics of the High Tatras
Endemics of the Western Tatras
Westerncarpathian endemics
Western−easterncarpathian endemics
Pancarpathian endemics

Four further groups (categories) related to the size of
the general range of taxa have been distinguished:

Microchoric endemics
Stenochoric endemics
Mesochoric endemics
Eurychoric endemics

Most of the narrow Tatra endemics belong either to
microchoric or stenochoric taxa. Westerncarpathian en−
demics represent the group of mesochoric taxa, pancar−

Ryc. 1. Wzorce zasięgów ogólnych wąskich endemitów tatrzańskich: a – Alchemilla versipiloides, b – Alchemilla jasiewiczii,
c – Cochlearia tatrae, d – Papaver tatricum subsp. tatricum

Fig. 1. Patterns of general distribution of the narrow Tatra endemics: a – Alchemilla versipiloides, b – Alchemilla jasiewiczii,
c – Cochlearia tatrae, d – Papaver tatricum subsp. tatricum
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pathian and western−easterncarpathian endemics belong
to eurychoric taxa.
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