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5Передмова

ПЕРЕДМОВА
Сьогодні на книжковому ринку не 

надто багато науково-популярних ви-
дань про природу Українських Карпат, 
життя рослин та тварин, особливос-
ті екологічних систем регіону чи його 
природні багатства. Хоча впевнений, 
що такі видання затребувані серед бага-
тьох читачів. Інформація про навколиш-
нє середовище, передовсім його живу 

та неживу природу, цікава насамперед 
для натуралістів, мандрівників та най-
молодшого покоління. Але в час, коли 
вплив людини на довкілля набуває все 
більших масштабів, звідусіль чути про 
деградацію рослинного покриву, зміни 
клімату та зникнення видів — екологічна 
тематика не повинна залишати байду-
жими й ширші верстви населення.

Озеро Бребенескул під горою Гутин-Томнатик
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Одним із засобів, який здатний при-
щепити людям цікавість до науки, по-
знайомити з її актуальними тенденція-
ми, підвищити рівень обізнаності щодо 
проблем довкілля, залишається популя-
ризація природознавства. Сьогодні важ-
ливим інструментом є адаптація науко-
вого знання для неспеціалістів та його 
поширення за межі академічних спіль-
нот та університетських аудиторій. Ад-
же доступність інформації про складні 
природні явища та процеси сприяє ви-
світленню праці фахівців для широкого 
загалу і полегшує ентузіастам роботу з 
результатами наукових досліджень. Вод-
ночас екологічна просвіта здатна акти-
візувати життя місцевих громад і спри-
яти сталому розвитку регіонів, адже саме 
знання є основним запобіжником нера-
ціонального використання природних 
ресурсів.

Публікація цього видання — це чер-
говий крок у природоохоронній спра-
ві, яка розвивається завдяки невтомній 
діяльності багатьох науковців, громад-
ських активістів та управлінців. То-
му сподіваюся, що ця книжка буде ко-
рисною усім, хто цікавиться природою 

Українських Карпат, захоплюється різ-
номаніттям рослинного світу високогір’я 
та пішими мандрівками цими регіона-
ми. В тексті подано інформацію щодо 
біології, екології, поширення, природо-
охоронного статусу аркто-альпійських 
видів рослин, особливостей їхніх ареалів, 
збереження тощо. Описи супроводжу-
ються фотографіями, які можуть допо-
могти читачу визначити рослини у ди-
кій природі. Поява у ваших бібліотеках 
цієї книги — це спроба заповнити вільну 
нішу, стимулювати вас до використання 
подібних видань, творення та поширен-
ня пізнавальної інформації про науку та 
природу, адже світ довкола нас — справді 
надзвичайно цікавий.

Підготовка видання здійснена за 
під тримки фонду «The Rufford Founda-
tion» в рамках проекту дослідження 
ста ну і структури популяцій рідкісних 
аркто-альпійських видив рослин у висо-
когірних екосистемах Українських Кар-
пат «Status and structure of populations of 
rare arctic-alpine plant species in highland 
ecosystems of the Ukrainian Carpathians» 
(RSG 19611-1).
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ВСТУП
На конференції ООН, присвяченій 

навколишньому середовищу, яка відбу-
лася у 1992 року в місті Ріо-де-Жанейро, 
одну з провідних ролей у забезпеченні 
сталого розвитку було відведено біоріз-
номаніттю. Різноманіття живої природи 
є індикатором стабільності екосистем, 
забезпечує функціональні зв’язки між 
угрупованнями, підтримує на відповід-
ному рівні проходження біогеохімічних 
процесів у біосфері. Біорізноманіття ви-
вчають на різних рівнях, основними з 
яких є популяційний, видовий та еко-
системний. Сьогодні процеси зникнен-
ня видів з обличчя Землі та деградація 
екосистем набули масового характеру, 

тому збереження біорізноманіття є од-
ним із ключових завдань сучасності 
(WWF, 2016).

Зміна природних умов та антропо-
генна діяльність в Українських Карпатах 
призвели до зменшення ареалів, зміни 
функціональної організації багатьох ви-
дів рослин. Більшість з них є рідкісними, 
ендемічними або погранично-ареаль-
ними. Вони представлені, в основному, 
ізольованими популяціями, які відріз-
няються за генетичною та екологічною 
структурою, приурочені до певних ти-
пів оселищ, які розмежовані між собою 
гео графічними чи біологічними бар’єра-
ми (Структура.., 1998). Дослідники, які 

Давньольодовиковий котел під горою Близниця на Свидовецькому масиві
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вив чають біорізноманіття, приймають 
популяційний рівень за базовий, оскіль-
ки популяція є елементом екосистем, в 
ній відбуваються мікроеволюційні про-
цеси, вона є одиницею охорони видів та 
угруповань (Грант, 1984).

Ця книга присвячена особливій групі 
організмів — аркто-альпійським видам 
рослин, які відіграють важливу роль в 
екосистемах арктичних та приарктичних 
регіонів, а також гір Північної півкулі. 
Ці види вибрані зовсім не випадково. В 
Українських Карпатах серед них велика 
частка розповсюджених, ценозоутворю-
ючих та рідкісних. Серед аркто-альпій-
ських рослин багато реліктів і загроже-
них видів, вони є мовчазними свідка-
ми давніх геологічних та кліматичних 
явищ, які відбувалися на нашій планеті 
під час льодовикових епох. Аркто-аль-
пійські види можуть також виконувати 
роль модельних організмів у досліджен-
нях, пов’язаних з реакціями екосистем 
на зміни клімату, що є особливо акту-
альним сьогодні. Корисні та естетичні 
властивості багатьох з них призвели до 
їх активного використання людиною. 

Наслідком цього є зменшення площі по-
ширення, зміни структури популяцій та 
інші негативні процеси.

В Українських Карпатах багато рід-
кісних аркто-альпійських рослин приу-
рочені до гляціальних форм рельєфу — 
давньольодовикових котлів та скелястих 
гребенів гірських хребтів. Географічних 
масивів, які б характеризувалися подіб-
ним ландшафтом, не так й багато в регі-
оні. В основному рефугіумами для рід-
кісних аркто-альпійських видів слугують 
Чорногірський, Свидовецький, Марма-
роський та Чивчинський гірські масиви. 
Вони також трапляються й на інших те-
риторіях, але саме вищевказані райони є 
центрами їхнього поширення в Україні.

Відповідно до положень Бернської 
конвенції та Оселищної директиви, збе-
реження природного середовища видів 
та забезпечення умов для їхнього відтво-
рення є одним із важливих механізмів 
охорони біорізноманіття (Convention.., 
1979; Council Directive.., 1992). Саме тому 
збереження високогірних оселищ є пер-
шочерговим завданням охорони рідкіс-
них видів рослин.
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ФОРМУВАННЯ АРЕАЛІВ  
АРКТО-АЛЬПІЙСЬКИХ ВИДІВ
У флорі України аркто-альпійські 

види поширені в основному у високо-
гір’ї Карпат. Високогірні рослини — ор-
ганізми із характерною морфологією і 
фізіологією, що є наслідком адаптивної 
еволюції до своєрідних умов існування 
(Стратегія.., 2001). Світові ареали арк-
то-альпійських видів є диз’юнктивни-
ми, що спричинено коливанням рівнів 
континентального зледеніння, змінами 
клімату та формуванням ландшафту в 
голоцені (Сенчина, 2001, 2003).

Міграція видів з арктичних регіонів 
в області помірних широт відбувалася 
ще під час льодовикових епох. 12 тисяч 

років тому закінчився останній льодо-
виковий період, який характеризувався 
значним збільшенням площі полярних, 
континентальних та гірських льодовиків. 
Зниження температури було настільки 
суттєвим, що льодовики досягали регі-
онів Українського Полісся. Гірські систе-
ми Європи були також покриті товстим 
шаром льоду. В той час ареали рослин 
були затиснуті між покритими льодом 
горами та південним краєм континен-
тального льодовика. Після останнього 
зледеніння розпочалася чергова епоха 
потепління, яка триває й досі. Це спри-
чинило зміну природних умов, до якої 

Залишки бокової морени утвореної льодовиком під час відступу
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холодолюбним видам довелося при-
стосовуватися — розпочалася постгля-
ціальна міграція рослин. З одного боку, 
рослини почали підніматися в гори, з 
іншого — вслід за відступаючим льодо-
виком, холодолюбна флора мігрувала на 
північ. Потепління клімату вплинуло на 
трансформацію екосистем та зменшен-
ня площі придатних оселищ. Більшість 
арктичних і альпійських рослин на те-
риторії Середньоєвропейської рівнини 
вимерли. Сприятливими екотопами для 
існування холодолюбних видів залиши-
лися арктичні та приарктичні регіони, 
а також гірські системи Північної пів-
кулі — Карпати, Альпи, Кавказ та ін. Са-
ме такий географічний розрив в ареалі 
цих видів об’єднав їх в одну групу — арк-
то-альпійських організмів.

В Українських Карпатах аркто-аль-
пійський елемент флори становить 
67 видів, або близько 7,4% від флори 

високогір’я (Малиновський, 1980; Та сєн-
кевич, 2003, 2005). З них голарктичний 
тип ареалу мають 55 видів, євразійський 
тип ареалу — 3, євроамериканський — 6 
та європейський — 3 види.

Голарктичний тип ареалу мають 
ви ди наступних трьох груп. Перша — 
цир кум полярно-аркто-альпійська, або 
панарктично-альтимонтанно-голарк-
тична група. Сюди належать 36 видів, 
поширених циркумполярно в Арктиці 
та в горах Північної півкулі. Зокрема, це 
баранець звичайний (Huperzia selago (L.) 
Bernh. ex Schrank et Mart.), плаун альпій-
ський (Lycopodium alpinum L.), плаунок 
плауноподібний (Selaginella selaginoides 
(L.) P. Beauv. ex Schrank et C.F.P.Mart.), 
верба трав’яна (Salix herbacea L.), верба 
списоподібна (S. hastata L.), кисличник 
двостовпчиковий (Oxyria digyna (L.) Hill), 
гірчак живородний (Polygonum viviparum 
L.), мінуарція весняна Джерарда 

Ареал поширення наскельниці лежачої (Loiseleuria procumbens (L.) Desv.)
(Meusel, Jäger, Weinert, 1965; Meusel, Jäger, 1992)
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(Mi nu artia verna (L.) Hiern subsp. gerardii 
(Willk.) Hayek), роговик роговиковий 
(Cerastium cerastoides (L.) Britton), мохо-
винка мохоподібна (Sagina saginoides 
(L.) H. Karsten), анемона нарцисолиста 
(Anemone narcissifоlіa L.), гусимець аль-
пійський (Arabis alpinа L.), родіола ро-
жева (Rhodiola rosea L.), ломикамінь су-
противнолистий (Saxifraga oppositifolia 
L.), ломикамінь аїзоподібний (S. aizoides 
L.), дріада восьмипелюсткова (Dryas 
octopetala L.), фіалка двоквіткова (Viola 
biflora L.), наскельниця лежача (Loiseleuria 
procumbens (L.) Desv.), водянка чорна 
(Empetrum nigrum L.), незабудка альпій-
ська (Myosotis alpestris F.W. Schmidt), ве-
роніка альпійська (Veronica alpina L.), 
сосюрея альпійська (Saussurea alpina 
(L.) DC.), ллойдія пізня (Lloydia serotina 
(L.) Reichenb.), ситник трироздільний 
(Juncus trifidus L.), ситник трилусковий 
(J. triglumis L.), ситник каштановий (J. 

castaneus Smith), ожика судетська (Luzula 
sudetica (Willd.) Schult.), ожика колосиста 
(L. spicata (L.) DC.), тимофіївка альпій-
ська (Phleum alpinum L.), пухівка Шейхце-
ра (Eriophorum scheuchzeri Hoppe), осока 
Лахеналя (Carex lachenalii Schkuhr), осо-
ка попелясто-сіра (C. curta Good.), осока 
темно-бура (C. fuliginosa Schkuhr), осо-
ка двоколірна (C. bicolor Bellardi ex All.), 
осока малоквіткова (C. pauciflora Lightf.), 
осока скельна (C. rupestris All.).

Друга група — це види, які в північ-
ній частині ареалу поширені циркумпо-
лярно в Арктиці, а в південній — лише 
в горах Євразії. Їх об’єднують під наз-
вами циркумполярно-арктично-євра-
зійсько-альпійська, або панарктична 
альтимонтанно-євразійська група. До 
неї належать дев’ять видів: яловець зви-
чайний альпійський (Juniperus communis 
L. subsp. alpina (Suter) Čelak.), перстач 
Крантца (Potentilla crantzii (Crantz.) 

Ареал поширення перстача Крантца (Potentilla crantzii (Crantz.) Beck ex Fritsch)
(Meusel, Jäger, Weinert, 1965; Meusel, Jäger, 1992)
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Beck ex Fritsch), водянка чорна гер-
мафродитна (Empetrum nigrum L. subsp. 
hermaphroditum (Hagerup) Böcher), бартсія 
альпійська (Bartsia alpina L.), шолудивник 
Едера (Pedicularis oederi Vahl), шолудив-
ник кільчастий (P. verticillata L.), айстра 
альпійська (Aster alpinus L.), цибуля ско-
рода сибірська (Allium schoenoprasum L. 
subsp. sibiricum (L.) Čelak.), осока колосо-
подібна (Carex capillaris L.).

Третя — це циркумполярно-арк-
тично-єврамерикансько-альпійська, 
або аркто-єврамерикансько-альти-
монтанно-євразійська група. Сюди 
належать 10 видів, які поширені в єв-
ропейській Арктиці, Північній Амери-
ці та Гренландії, а на півдні — в горах 
південної і середньої Європи, Кавказу, 
Азії (північний Іран, Алтай, Тянь-Шань 
та ін.). Зокрема, це пухирник гірський 
(Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex 
Desv.), вудсія альпійська (Woodsia alpina 
(Bolton) S.F. Gray), очиток однорічний 

(Sedum annuum L.), ломикамінь висхідний 
(Saxifraga adscendens L.), зніт курячоочко-
вий (Epilobium anagallidifolium Lam.), тир-
лич сніговий (Gentiana nivalis L.), сухоцвіт 
норвезький (Omalotheca norvegica (Gunn.) 
Schultz Bip. & F.W. Schultz), сухоцвіт ле-
жачий (O. supina (L.) DC.), ожика аль-
пійська темнувата (Luzula alpino-pilosa 
(Chaix) Breistr. subsp. obscura S.E. Fröhner), 
тонконіг альпійський (Poa alpina L.).

До євразійського типу ареалу входять 
дві групи. Перша — євразійсь ко-аркто-
альпійська група поширення (аркто-єв-
разійсько-альтимонтанно-євразійська) 
— сюди належать види, поширені в єв-
разійській Арктиці і високогір’ях Євра-
зії. В Українських Карпатах трапляються 
товстянка альпійська (Pinguicula alpinа L.) 
і пахуча трава альпійська (Anthoxanthum 
odoratum L. subsp. alpinum Á. & D. Löve).

Друга група — євразійсько-арктич-
но-європейсько-альпійська (аркто-єв-
разійсько-альтимонтанно-європейська) 

Ареал поширення тирлича снігового (Gentiana nivalis L.)
(Meusel, Jäger, Weinert, 1965; Meusel, Jäger, 1992)
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Ареал поширення товстянки альпійської (Pinguicula alpinа L.)
(Meusel, Jäger, Weinert, 1965; Meusel, Jäger, 1992)

Ареал поширення ломикаменя зірчастого (Saxifraga stellaris L.) та ломикаменя зірчастого альпійського 
(S. stellaris L. subsp. alpigena Temesy)

(Meusel, Jäger, Weinert, 1965; Meusel, Jäger, 1992)
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— види поширені в євразійській Арктиці, 
рівнинній тайзі Західного Сибіру і Схід-
ної Європи, а також у горах Середньої і 
Східної Європи, Скандинавії і Кавказу. 
Сюди належить лише один вид нашої 
флори — верба двоколірна (Salix bicolor 
Ehrh. ex Willd.).

До євроамериканського типу ареа-
лу належить арктично-євроамерикан-
сько-альтимонтанно-європейська група. 
Вона об’єднує види, поширені в Європі 
і Північній Америці. Зокрема, це рого-
вик альпійський шорстистий (Cerastium 
alpinum L. subsp. lanatum (Lam.) Ascherson 
et Graebner), ломикамінь зірчастий 
альпійський (Saxifraga stellaris L. subsp. 
alpigena Temesy), ломикамінь волоти-
стий (S. paniculata Miller), нечуйвітер 

альпійський (Hieracium alpinum L.), не-
чуйвітер чорнуватий (H. atratum Fries), 
осока чорнувата (Carex atrata L.).

До європейського типу ареалу (види, 
які поширені в арктичній та високогірній 
частині Європи) належать дві групи. Пер-
ша — європейсько-гренландсько-арк-
тично-європейсько-альпійська, пред-
ставлена лише одним видом, який також 
зустрічається і в Гренландії — вероніка 
кущикова (Veronica fruticans Jacq.). Друга 
група — європейськo-аркто-альпійська 
(аркто-альтимонтанно-європейська) — 
складається з двох видів: зніт мокрич-
николистий (Epilobium alsinifolium Vill.) та 
псевдорхіс білуватий (Pseudorchis albida 
(L.) Á. & D. Löve).

Ареал поширення зніту мокричиниколистого (Epilobium alsinifolium Vill.)
(Meusel, Jäger, Weinert, 1965; Meusel, Jäger, 1992)
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ВИСОКОГІР’Я
Українські Карпати — частина Схід-

них Карпат в межах території України. 
Їхня ширина біля 100 км, довжина до-
сягає 280 км. Загальна площа — близько 
2400 км² (Природа Українських Карпат.., 
1968). Гірські ланцюги витягнуті з пів-
нічного заходу на південний схід. Для 
рельєфу гір характерна асиметричність 
— північно-східні схили хребтів стрімкі-
ші у порівнянні з південно-західними, 
що спричинено специфікою геологіч-
ної будови та впливом плейстоцено-
вого зледеніння. Північні схили часто 
представлені стрімкими стінами цир-
ків з відслоненнями скель, які творять 

глибокі улоговини. Південні схили, які 
менше зазнали впливу льодовиків — 
пологі, вкриті лучною трав’яною рос-
линністю.

Орографія
Основними високогірними райо-

нами Українських Карпат є Чорногора, 
Свидовець та Мармароський масив. Са-
ме для них характерна наявність най-
більш типових альпійських ландшафтів 
з гострими вершинами, виходами скель 
і великими амплітудами висот (Мали-
новський, 1980).

Місце Українських Карпат в межах Карпатської гірської системи (Kümmerle, 2007)
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Чорногірське високогір’я починаєть-
ся від річки Чорна Тиса горою Шешул, 
за якою простягається ланцюг вершин 
найвищого масиву Українських Карпат: 
Петрос, Говерла, Брескул, Пожижевська, 
Данцер, Туркул, Ребра, Гутин-Томна-
тик, Бребенескул, Мунчел, Дземброня, 
Піп Іван. Довжина високогірної частини 

Чорногірського хребта становить близь-
ко 35 км, ширина — понад 3 км, середня 
висота — приблизно 1750 м (Romer, 1909). 
Від головного хребта в північно-східно-
му напрямі відгалужується декілька від-
рогів: хребет Шпиці, Кедруватий Пого-
рілець, Розшибеник, гора Смотрич. На 
Чорногорі знаходяться три великих і біля 
двох десятків дрібних високогірних озер 
льодовикового походження — Несамови-
те, Бребенескул, Марічейка та ін.

Свидовецький хребет має вигляд сла-
бо хвилястої дуги завдовжки біля 40 км, 
без значних перепадів висот між сідло-
винами та вершинами (Украинские Кар-
паты.., 1988). За горою Темпа в півден-
но-східному напрямку простягається 
лан цюг гір з наступними вершинами: 
Мала Куртяска, Унгаряска, Трояска, До-
гяска (Герашаска), Великий Котел, Кра-
чуняска, Стіг, Велика та Мала Близниці. 
На північ від головного хребта відходить 

відріг з вершиною Татарука та хребет 
Шаса з вершинами Підпула, Шандриась-
ка та Берляська. На півдні Свидовецьке 
високогір’я закінчується горами Стара 
та Пересліп. На Свидовці розташована 
низка високогірних озер льодовиково-
го походження, зокрема Апшинець, До-
гяска, Ворожеська, Івор.

Мармароське високогір’я — це комп-
лекс гір, більшість вершин якого розта-
шовані на території Румунії. В Україні 
знаходяться північна та північно-за-
хідна частини Мармароського масиву, 

Чорногірський хребет 
(на задньому фоні зліва гора Петрос, справа — Говерла)

Свидовецький гірський масив

Піп Іван Мармароський
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відомі під назвою Мармароські гори або 
Гуцульські Альпи. В центрі масиву роз-
ташована гора Піп Іван Мармароський, 
на північ від якої відгалужується хребет 
з вершинами Берлебашка, Петрос Мар-
мароський та Мунчел (Природа Україн-
ських Карпат.., 1968). Мармароські гори 
утворені твердими кристалічними поро-
дами — сланцями та доломітами, які важ-
че піддаються руйнуванню, у порівнянні 
з флішами Чорногори чи Свидовця.

Цікавим з географічної та біологіч-
ної точок зору є район Чивчинських гір. 
Незважаючи на нижчі абсолютні висоти, 
в Чивчинах також присутнє значне різ-
номаніття високогірної флори, що зу-
мовлено геологічною будовою, зокрема 
виходами вапняків, які є досить рідкіс-
ними в інших регіонах Українських Кар-
пат (Кобів та ін., 2007). Чивчини почина-
ються від гори Стіг і тягнуться хребтом у 
південно-східному напрямку через вер-
шини Керничний, Ледескул, Велика Бу-
дийовська, Лостун аж до гори Гнетеса. 
Найвищим масивом є відособлена від 
головного хребта гора Чивчин.

Клімат
Клімат Українських Карпат помір-

но-континентальний, характеризується 
нестійкою весною, неспекотним літом, 
теплою осінню та м’якою зимою. Най-
нижчі температури фіксуються у висо-
когірних районах Свидовця, Чорногори, 

Ґорґанів і Мармароського масиву. Висо-
кі літні температури спостерігаються у 
південно-східній частині Карпат, яка пе-

ребуває під впливом теплих повітряних 
мас з південно-східної частини України. 
Близько 80% загальної кількості опадів 
випадає у літній час, їхній максимум 
спостерігається в районі Ґорґанів, Сви-
довця та Чорногори. Зимовий період у 
високогір’ї триває близько шести міся-
ців, стійкий сніговий покрив утримуєть-
ся до середини травня, а в деяких місцях 
сніжники можуть пролежати й цілий рік 
(Андрiанов, 1968).

Ґрунти
В Українських Карпатах ґрунти фор-

мувалися в умовах складної літологічної 
диференціації ґрунтотвірних порід та 
рельєфу, що сприяло їхній різноманіт-
ності (Андрущенко, 1957). Процес ґрун-
тоутворення відбувався за буроземним 
типом. Диференціація та формування 
ґрунтового покриву в горах тісно пов’я-
зані з вертикальною поясністю. В основ-
ному, для Українських Карпат притаман-
ні наступні типи ґрунтів: гірсько-лісові 
темно-бурі, гірсько-лісові лучно-дерно-
ві, гірсько-лучні буроземи, гірсько-лучні 

Чивчинські горі 
(на задньому фоні в центрі — гора Чивчин)

Літні сніжники 
на північно-східних схилах гори Бребенескул
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торф’яні та підвісні ґрунти в умовах 
кам’яних розсипищ. Більшість ґрунтів 
мають високі показники кислотності. Ви-
ходи кальцитів і вапняків дещо зменшу-
ють кислотність ґрунтів та збільшують 
їхній водневий показник (pH).

Рослинний покрив
На формування рослинного покри-

ву гір значний вплив мають висота над 
рівнем моря, експозиція і крутизна схи-
лу, тому рослинність гір також доцільно 
розглядати в контексті вертикальної по-
ясності. Зокрема в Українських Карпатах 
виділяють наступні рослинні пояси: пояс 

букових, ялицево-букових і буково-яли-
цево-смерекових лісів; пояс смерекових 
лісів; субальпійський і альпійський пояс 
(Малиновський, 2002). Два останні як-
раз й формують рослинність високогір’я, 
зональний характер якої чітко просте-
жується по всіх територіях, за винятком 
скель, стрімких схилів, кам’яних осипищ 
і високогірних боліт.

Нижня межа субальпійського поясу 
може проходити на висоті 1200 м н.р.м. 
Верхня межа сягає висоти 1800–1850 м. У 
субальпійському поясі поширена чагар-
никова та лучна рослинність. Його нижня 
межа представлена в основному моно- 
або дводомінантними угрупованнями 
сосни гірської (Pinus mugo Turra), вільхи 
зеленої (Alnus viridis (Chaix) DC.) та ялов-
цю звичайного альпійського (Juniperus 
communis subsp. alpina), причому остан-
ня формація займає зазвичай вищі по-
ложення. Частина цих фітоценозів була 
знищена для розширення площі висо-
когірних пасовищ. На таких територіях 
поширені вторинні трав’яні фітоценози, 
у складі яких переважають біловусники 
та чорничники (Голубец, 1988).

Основними фітоценозами суб аль пій-
сь кого поясу є: біловусники (Nar de tum), 
ко стричники (Festucetum rub rae, Fes tu-
ce tum supinae), куничники (Cala ma gros-
ti detum arundinaceae, Ca la ma grosti de tum 
vil lo sae), щучни ки (Deschamp sіetum cae
spi tosae, Deschamp sietum flexuosae), рід-
ше мітлицеві угруповання (Agrostidetum 
tenuisae). Заболочені місця утворені осо-
ками (Carex L.), пухівками (Eriophorum 
L.), щучкою дернистою (Deschampsia 
caespitosa (L.) Beauv.) тощо (Чопик, 1976; 
Малиновський, 1980, 2002).

Альпійський пояс в Українських Кар-
патах займає обмежені території і най-
краще представлений на Чорногорі, Сви-
довці та Мармароському масиві. Ниж-
ня межа альпійського поясу проходить 
на рівні біля 1800 м, верхня — спів па-
дає з вершинами найвищих гір (Говерла 

Кальцевмісні субстрати на горі Чивчин

Малі та Великі Кізли — давньольодовикове урочище 
в межах субальпійського поясу
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— 2061 м). Альпійський пояс характери-
зується переважанням альпійських лук, 
чагарничків і відкритих угруповань скель 
і кам’янистих розсипів, значною участю 
мохів і лишайників (Чопик, 1976). До ви-
сокогірних фітоценозів належать форма-
ції верби трав’яної (Salicеtea herbaceae), 
ситника трироздільного (Juncetea trifidi), 
а також різнотравні формації Carici ru-
pestris-Kobresietea belardii, Elyno-Sesleri-
etea, Mulgedio-Aconitetea, Loiseleurio-Vac-
cinietea, з вторинних угруповань найчас-
тіше трапляються ценози з куничником 
волохатим (Calamagrostis villosa (Chaix) 
J.F. Gmel.). Для затінених та вологих 
місць характерні угруповання з ожи-
кою темно-бурою (Luzula spadicea (All.) 
DC.). На кам’янистих розсипах і схилах з 

тривалим заляганням снігу і збідненим 
субстратом характерними є угрупован-
ня чагарничків з рододендроном схід-
нокарпатським (Rhododendron kotschyi 
Simk.), вербою трав’яною, наскельницею 
лежачою, лохиною (Vaccinium uliginosum 
L.). Навітряні схили вкриті лишайника-
ми — цетрарією ісландською (Cetraria 
islandica (L.) Ach.) та оленячим мохом 
(Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. 
Wigg.) (Чопик, 1976; Малиновський, 2002; 
Kricsfalusy, 2013).

Скельні угруповання представлені 
видами, які пристосовані до бідних по-
живними елементами ґрунтів, низької 
температури повітря, інтенсивної со-
нячної радіації. Рослини адаптуються до 
таких специфічних умов за допомогою 

Гора Гутин-Томнатик, на якій яскраво представлені альпійські рослинні угруповання
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ряду морфологічних, біологічних та по-
пуляційних механізмів. Рясне опушення 
стебел і листя у котячих лапок дводомних 
(Antennaria dioica (L.). Gaertn.), нечуйвіт-
ра альпійського, роговика альпійсько-
го шорстистого, дзвоників альпійських 
(Campanula alpina Jacq.), пришвидшене 
проходження етапів онтогенезу, шпа-
лерні життєві форми у водянки чорної 
та наскельниці лежачої — все це сприяє 
успішному функціонуванню організмів 

у високогір’ї. В скельних ценозах трапля-
ються стенотопні угруповання із сес-
лерією голубуватою (Sesleria coerulans 
Friv.), кострицею різнобарвною (Festuca 
versicolor Tausch), кострицею аметисто-
вою (F. amethystina L.), ломикаменем во-
лотистим, смілкою пониклою сумнівною 
(Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich) 
Zapał.), родіолою рожевою, анемоною 
нарцисолистою, бартсією альпійською 
тощо.

Скельні угруповання на схилах гори Туркул
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОГІРНИХ РОСЛИН  
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ
Природа Східних Карпат цікавила 

науковців ще з середини ХІХ століття. 
Зокрема, рослинність Покутсько-Марма-
роського регіону аналізував в цей період 
відомий польський ботанік та мандрів-
ник Гуґо Запалович (Zapałowicz, 1889). На 
цих та суміжних теренах також активно 
працювали дослідники першої половини 
ХХ століття. Рослинність Свидовця ви-
вчав чехословацький ботанік та політик 
Карел Домін (Domin, 1930); флору, клі-
мат і ґрунти Піп Івана Мармароського 
досліджував Мілош Дейл (Deyl, 1940); ви-
сокогірні торфовища Чорногори — Гри-
горій Козій (Kozij, 1932); над динамікою 
верхньої межі лісу на Чорногорі та в Чи-
вчинських горах працював Анджей Сьро-
донь (Środoń, 1948); судинним рослинам 
Чивчинських гір присвячені публікації 
польських вчених Боґуміла Павловського 
і Яна Валяса (Pawłowski, 1937; Pawłowski, 

Walas, 1949). Вже на початку XX століття 
науковці розуміли важливість та унікаль-
ність Східних Карпат, зокрема природи 
Чорногірського масиву, про що свідчать 
природоохоронне обґрунтування Чор-
ногірського резервату та дослідження, 
проведені Станіславом Кульчинським, 
Олександром Козіковським та відо-
мим львівським ботаніком Тадеушем 
Вільчинським (Kulczyński, Kozikowski, 
Wilczyński, 1926).

В середині ХХ століття, у зв’язку з 
активним освоєнням високогір’я, роз-
почалося вивчення рослин вторинних 
фітоценозів, здебільшого біловусових 
та чагарникових угруповань, які про-
довжують розвиватися й досі (Бережной, 
1959; Малиновський, 1991). В субальпій-
ському поясі аналізували особливос-
ті функціонування низки домінантних 
та асектаторних видів в угрупованнях 

Скелі Жандарми на Свидовці
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червонокостричників (Дмитрах, 1991), 
щавельників (Кобив, 1988), чорнични-
ків (Слободян, 1987) та гірськососняків 
(Сварнык, 1989). Багато уваги приділе-
но розмноженню високогірних видів 
у працях І.В. Вайнагія (Вайнагій, 1962, 
1974). Вивчено біологію та екологію 
широко розповсюджених видів: підбі-
лика альпійського (Homogyne alpina (L.) 
Cass.), сольданелли угорської (Soldanella 
hungarica Simonk.), видів роду кремена 
(Petasites Mill.) (Жиляев, 2005; Життє-
здат ність.., 2009).

Школою популяційної екології Ін-
ституту екології Карпат Національної 
академії наук України (К.А. Малинов-
ський, Й.В. Царик, Г.Г. Жиляєв, В.Г. Кияк, 
Ю.Й. Кобів, В.М. Білонога, Р.І. Дмитрах, 
І.М. Данилик, Н.М. Сичак, Ю.Й. Нестерук, 
Л.В. Гинда) зроблено вагомий внесок у 
дослідження популяцій рідкісних, енде-
мічних, реліктових і погранично-ареаль-
них видів (Структура.., 1998; Стратегія.., 
2001; Рідкісні.., 2002; Внутрішньопопу-
ляційна.., 2004; Життєздатність.., 2009; 
Механізми.., 2014). Зокрема малі попу-
ляції рідкісних видів досліджував Воло-
димир Кияк (2009, 2013).

Наукові джерела, присвячені рідкіс-
ним аркто-альпійським видам, є фра-
гментарнішими. Еколого-географічні за-
кономірності їхнього поширення в Укра-
їнських Карпатах, адаптивні здатності 

та особливості стратегій в рослинних 
угрупованнях досліджувала Б.В. Сенчина 
(Сенчина, 2001, 2003). У наукових джере-
лах зустрічаються матеріали щодо філо-
географії аркто-альпійських видів рос-
лин (Ronikier, 2011), їхньої ролі у форму-
ванні високогірних фітоценозів (Кияк та 
ін., 2007) та функціонуванні хіонофіль-
них угруповань (Штупун, 2011), особли-
востей біології та екології бартсії альпій-
ської (Taylor, 2003), ллойдії пізньої (Jones, 
1999; Бесеганич та ін., 2001; Кобів, 2014), 
наскельниці лежачої (Boratyński, 2003) 
та шолудивника Едера (Kobiv, Nesteruk, 
2001; Кобів, 2013), таксономії рогови-
ка альпійського шорстистого (Boşcaiu, 
1997), динаміки проростання й схожості 
насіння анемони нарцисолистої (Вайна-
гий, 1962), генетичної структури популя-
цій дріади восьмипелюсткової та сосю-
реї альпійської (Vik et al., 2010; Kreuzer, 
2014), інтродукції анемони нарцисоли-
стої, айстри альпійської та родіоли ро-
жевої (Зиман, Дербак, 2013). Встановлено 
особливості онтогенезу та формування 
пагонових систем у сосюреї альпійської 
та верби трав’яної (Залесcкая, 2004; Про-
копів, 2009; Починок, 2010). У сосюреї 
альпійської виявлено високу мінливість 
особин у різних оселищах і визначено, 
що індикатором життєздатності попу-
ляцій є наявність або відсутність репро-
дуктивної вікової групи у їхній структурі 
(Внутрішньопопуляційна.., 2004).

Генетичними дослідженнями вста-
новлено, що популяції багатьох високо-
гірних видів не є однорідними. Навпаки, 
їхня генетична структура є гетерогенною 
(Weppler, Stöcklin, 2005). Значному гене-
тичному різноманіттю сприяє статеве 
розмноження. Частка генеративного і 
вегетативного розмноження у високо-
гірних популяціях залежить від інди-
відуальної пластичності особин та ло-
кальних екологічних умов. Наприклад, 
вегетативне розмноження часто спосте-
рігається в щільнодернинних умовах і 

Високогірний біологічний стаціонар Інституту екології 
Карпат Національної академії наук України на полонині 

Пожижевська
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пізньосукцесійних угрупованнях (Price, 
Marshall, 1999), а генеративне — відзна-
чають для піонерних видів при первин-
них сукцесіях (Воронкова, 2011). Зокре-
ма, кисличник двостовпчиковий та ло-
микамінь аїзоподібний розмножуються 
статево при колонізації нових територій 
(Stöcklin, 1996; Jumpponen et al., 1999).

Важливу роль у високогірних еко-
системах відіграє мікрофітоклімат. Зо-
крема, кліматичні умови всередині по-
пуляцій подушкоподібних і шпалерних 
форм чагарничків можуть відрізняти-
ся від умов навколишнього середовища 
(Körner, 2003). Регуляція температурного 
режиму забезпечує самопідтримання по-
пуляцій в мінливому середовищі.

Сьогодні у багатьох аркто-альпій-
ських видів на південній межі їхньо-
го поширення у горах помірних широт 
спостерігається звуження популяційних 
ареалів, зміна популяційної структури 
і динаміки внаслідок глобальних клі-
матичних змін (Harald, 1996; Beniston, 
1997; Theurillat, Guisan, 2001; Lesica, 
McCune, 2004; Кобів, 2009; Кобів та ін., 
2009; Erschbamer et al., 2009).

Багато уваги приділено аналізу ан-
тропогенного впливу — випасання та ре-
креаційного навантаження (Cole, 1995; 
Maschinsci et al., 1997; Царик та ін., 2002; 

Rossi et al., 2006; Törn et al., 2006). Вста-
новлено, що внаслідок інтенсивного ви-
топтування спостерігається зниження 
життєздатності популяцій багатьох ви-
дів (Prędko, Winnicki, 2006; Mingyu et al., 
2009). Серед аркто-альпійських рослин 
значна частина тих, які представлені по-
пуляціями, малими за чисельністю осо-
бин або площею їхніх оселищ. Ці види 
є особливо вразливими до екзогенних 
порушень і стохастичних змін довкілля 
(Царик та ін., 2005).

Встановлено, що за умов випасу у 
популяціях анемони нарцисолистої та 
бартсії альпійської знижується коефі-
цієнт генерування, щільність особин і 
насіннєва продуктивність, активуєть-
ся вегетативне розмноження (Черепа-
нин, 2015). Інтенсивне витоптування 
негативно впливає на стан популяцій 
наскельниці лежачої, верби трав’яної й 
дріади восьмипелюсткової — у них зни-
жується проективне покриття особин і 
щорічний приріст пагонів. Але не завжди 
антропогенне навантаження має нега-
тивний ефект. Наприклад, розрідження 
трав’яного покриву та оголення поверхні 
ґрунту за рахунок помірного антропо-
генного впливу, навпаки стимулює роз-
ростання наскельниці лежачої та верби 
трав’яної. Разом з тим, в умовах щільно-
го задерніння ситника трироздільного і 
костриці лежачої (Festuсa airoides Lam.) 
зменшується проективне покриття та 
відсоток квітучих пагонів у рідкісних 
аркто-альпійських видів.

Незважаючи на значну кількість 
публікацій та проведених досліджень, 
аркто-альпійські види рослин в Укра-
їнських Карпатах вивчені ще далеко не 
повно. На сьогоднішній день залишаєть-
ся недостатньо вивченою внутрішньо- і 
міжпопуляційна різноманітність бага-
тьох з них. Зокрема, мало дослідженими 
залишаються питання генетичної струк-
тури популяцій, просторового розподілу 
особин, специфіки їхнього розмноження, 

Високогірний біологічний стаціонар Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка на полонині 

Менчул Квасівський Чорногірського масиву  
фото: Надія Чепелевська



24 Аркто-альпійські види рослин Українських Карпат

впливу екзогенних порушень на життє-
здатність популяцій, особливостей осе-
лищ і їхньої ролі у забезпеченні успіш-
ного самовідновлення популяцій. Така 
інформація є необхідною для з’ясування 
механізмів, які забезпечують еволюцію 

видів, їхню адаптацію до мінливого сере-
довища, розробки системи заходів щодо 
збереження, відтворення та моніторингу 
популяцій рідкісних аркто-альпійських 
видів рослин за природних та антропо-
генно змінених умов.

Колишня астрономічно-метеорологічна обсерваторія імені Юзефа Пілсудського на горі Піп Іван.
Сьогодні — це високогірна науково-навчальна станція Прикарпатського національного університету імені Василя Стефа-

ника та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
в Івано-Франківській області



25Збереження рідкісних видів

ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ
Зміни природних умов та активне 

освоєння людиною високогір’я часто 
призводять до формування несприят-
ливого середовища для рідкісних видів 
рослин. Значна частина первинних рос-
линних угруповань Українських Карпат 
зазнала трансформації. Внаслідок зни-
щення криволісся субальпійського по-
ясу зникли окремі види і ценози, у ви-
сокогір’ї поширились антропохори та 
сформувалися вторинні угруповання 
(Малиновський, 2002). Сьогодні внаслі-
док потепління клімату, встановлення 
заповідного режиму на окремих терито-
ріях і занепаду полонинського господар-
ства спостерігаються зворотні тенденції 

— підняття верхньої межі лісу, збільшен-
ня площ чагарників, чагарничків і щіль-
нодернинних угруповань у високогір’ї.

Серед аркто-альпійських рослин, 
які поширені в Українських Карпа-
тах, значна частка рідкісних видів. Зо-
крема, 28 видів занесено до Червоної 
книги України (Червона книга.., 2009). 
З них 16 рідкісних (R — rare), 5 враз-
ливих (VU — vulnerable), 5 зникаючих 
(EN — endangered), 1 неоцінений (NE 
— not evaluated) та 1 зниклий в приро-
ді (EW — extinct in the wild). Зокрема: 
Anemone narcissiflora — VU, Aster alpinus 
— R, Carex bicolor — R, Carex fuliginosa — 
R, Carex pauciflora — VU, Carex rupestris 

Дріада восьмипелюсткова (Dryas octopetala L.) на горі Близниця
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— R, Carex lachenalii — EN, Cerastium 
cerastoides — R, Cystopteris montana — R, 
Dryas octopetala — R, Gentiana nivalis — EN, 
Huperzia selago — NE, Pseudorchis albida 
— VU, Lloydia serotina — R, Lycopodium 
alpinum — R, Loiseleuria procumbens — 
R, Minuartia verna subsp. gerardii — R, 
Oxyria digyna — R, Pedicularis oederi — EN, 
Pinguicula alpina — R, Rhodiola rosea — VU, 
Salix herbacea — R, Saxifraga oppositifolia 
— EW, Saxifraga aizoides — EN, Saussurea 
alpina — R, Selaginella selaginoides — VU, 
Veronica fruticans — R, Woodsia alpina — 
EN. Важливим є продовження оцінюван-
ня природоохоронного статусу видів у 
відповідності до міжнародних категорій 
рідкісності (IUCN, 2012) та створення ре-

гіональних Червоних списків (Карпат-
ські.., 2002; Рідкісні.., 2002; Нестерук, 
2014).

Для ефективної оцінки стану попу-
ляцій рідкісних аркто-альпійських видів 
слід проводити облік основних струк-
турно-функціональних параметрів на 
вибраних стаціонарних ділянках. Як най-
більш інформативні критерії потрібно 
використовувати такі показники: пло-
ща популяції, загальна та ефективна 

чисельність особин у популяції, коефі-
цієнт генерування та індекс відновлення, 
щільність генеративних і вегетативних 
особин, тип просторового розміщення 
особин.

Під час планування природоохорон-
них заходів важливим є визначення кри-
тичних умов існування популяцій. При-
датною для цього може бути інформація 
щодо регенераційної ніші видів, яка ча-
сто є значно вужчою від екологічної ніші 
дорослих особин. Саме можливість реа-
лізації регенераційної ніші може стати 
визначальним фактором для існування 
популяцій (Wake, 2009). В процесі опра-
цювання заходів з реінтродукції видів 
потрібно враховувати інформацію про 
їхні еколого-ценотичні стратегії та про-
сторову варіабельність регенераційної 
ніші, адже екологічна ніша генератив-
них особин може значно відрізнятися від 
ніші потомства. Наприклад, сприятливі 
умови для генерування дорослих особин 
одночасно можуть негативно впливати 
на розвиток підросту і навпаки (Кияк, 
2013).

Важливим у високогір’ї Українських 
Карпатах є збереження природних умов 
в оселищах. Порушення екотопів і змі-
на властивостей середовища існування 
є найбільш загрозливими факторами 
для багатьох рідкісних видів рослин. 
Наприклад, підсихання мезофітних лук 
і високогірних боліт може спричинити 
зменшення обсягів єдиної в Україні по-
пуляції шолудивника Едера та популя-
цій осоки малоквіткової. А вузька еколо-
го-ценотична амплітуда ллойдії пізньої 
і заростання її екотопів сосною гірською 
внаслідок підняття верхньої межі лісу 
спричиняє зменшення кількості особин 
та звуження площі й так нечисельних 
оселищ цього виду. Заростання осели-
ща чагарниками є також небезпечним 
для єдиної в Україні популяції ломика-
меня аїзоподібного в урочищі Гаджи-
на (Kobiv, 2016). Тому для збереження 

Підняття верхньої межі лісу на горі Брескул
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зникаючих рослин важливо контролю-
вати демутаційні процеси в унікальних 
екосистемах і за необхідності проводи-
ти заходи активної охорони — вилучати 
більш конкурентноспроможні та агре-
сивні види.

Також для збереження зникаючих 
видів важливим є дотримання відповід-
ного природоохоронного режиму у вста-
новлених межах заповідних територій. 
Наприклад, популяція рідкісної сосю-
реї альпійської на горі Петрос (Чорногір-
ський хребет) піддається пасторальному 
навантаженню. Випас худоби спричиняє 
зменшення чисельності й старіння попу-
ляції, перерви в цвітінні генеративних 
особин та зниження їхньої життєвості. 
Через популяцію сосюреї альпійської 
на горі Бребенескул в Чорногорі про-
ходить туристична стежка. Враховуючи 
надзвичайну цінність оселища, де зна-
ходиться єдина в Україні популяція ру-
товика коріандролистого (Callianthemum 
coriandrifolium Reichenb.), а також ростуть 
рідкісні родіола рожева та жовтець та-
транський (Ranunculus thora L.), рекре-
аційний вплив на цій ділянці потрібно 
суттєво зменшити. Досягнути цього мож-
на шляхом облаштування туристичного 
маршруту через обхідну стежку, яка про-
ходить нижче оселища.

За низької життєвості популяцій та 
значної рідкісності видів потрібно усу-
нути антропогенний вплив на них. На-
самперед це стосується випасу, витоп-
тування, зривання особин та збирання 
сировини (Wojtuń, 2007).

Однак, вилучення земель з-під гос-
подарського використання чи абсолют-
на заповідність не завжди призводить 
до бажаного ефекту, оскільки внаслі-
док підняття верхньої межі лісу та за-
ростання лук на деяких територіях ско-
рочується площа оселищ рідкісних ви-
дів (Tasenkevich, Kalinovych, 2013). То-
му впровадження активної охорони та 
регульованого випасу в окремих зонах 

заповідників і національних парків може 
сприяти збереженню раритетних угрупо-
вань та відновленню традиційних форм 
господарювання.

Для розробки ефективних заходів 
охорони аркто-альпійських видів важли-
вим є розуміння їхньої генетичної струк-
тури. Особливо цінною така інформація 
є при аналізі малих популяцій, в яких ча-
сто спостерігається дрейф генів, що може 
призвести до значного зниження гене-
тичного різноманіття (Avise, 2008). Крім 
того, генетичні дослідження можуть да-
ти нам відповіді на питання щодо меха-
нізмів обміну генетичною інформацією, 
еволюційних та географічних процесів 
всередині виду, а також перспектив іс-
нування популяцій (Kreuzer, 2014). Тому 
аналіз цих процесів потребує майбутніх 
досліджень.

Багато аркто-альпійських видів охо-
роняються на територіях Карпатського 
біосферного заповідника, Карпатського 
національного природного парку та на 
землях інших природоохоронних об’єк-
тів. Для успішного збереження рідкісних 
рослин потрібно надалі працювати над 
розширенням площ заповідних тери-
торій, створенням нових об’єктів при-
родно-заповідного фонду. Зокрема, ак-
туальним було б надання заповідного 

Випасання овець біля гори Догяска (Свидовецький масив)
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статусу масивам гір Трояска, Догяска та 
Герешаска в північно-західній частині 
Свидовецького хребта. Враховуючи те, 
що значна частка рідкісних видів поши-
рена на Чорногірському масиві від гори 
Мунчел до гори Піп Іван, потрібно роз-
ширити площі природоохоронних тери-
торій у південно-східній частині хреб-
та. Цікавою для створення ботанічного 

резервату є гора Чивчин в Чивчинських 
горах. Загалом, важливим є подальший 
моніторинг рідкісних аркто-альпій-
ських видів рослин Українських Карпат 
для з’ясування їхнього стану, створен-
ня прогностичних моделей розвитку та 
визначення заходів щодо охорони за 
різних умов природного середовища і 
людського впливу.
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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
АРКТО-АЛЬПІЙСЬКИХ РОСЛИН
У цьому розділі подана інформа-

ція про морфологію, біологію, найваж-
ливіші екологічні аспекти для 41 виду 
аркто-альпійських рослин. Описи видів 
супроводжуються їхніми фотографія-
ми. Також вказано дані про особливості 
збереження рідкісних рослин, їхнє по-
ширення в Українських Карпатах, фак-
тори загрози для їхнього існування. Під 
час опрацювання матеріалів викорис-
товувалися результати попередніх до-
сліджень та дані власних спостережень. 
Зокрема, значна увага приділена праці 
В. Чопика «Високогірна флора Україн-
ських Карпат» (1976), «Визначнику рос-
лин Українських Карпат» (1977), регіо-
нальному Червоному списку «Рідкісні, 

ендемічні, реліктові та погранично-аре-
альні види рослин Українських Карпат» 
(2002), довіднику Ю. Нестерука «Рослин-
ний світ Українських Карпат: Чорного-
ра. Екологічні мандрівки» (2003), який 
надихнув на створення цієї книги, ат-
ласу гірських рослин «Rośliny górskie» 
(Piękoś-Mirkowa, Mirek, 2007) та бага-
тьом іншим публікаціям, які наведено 
в списку літератури. Українські назви 
видів подані за «Словником українських 
наукових і народних назв судинних рос-
лин» (Кобів, 2004), латинські — за «Flora 
Europaea» (1964–1980, 1993) та зведен-
ням «Природна флора Карпат. Список 
видів судинних рослин» (Тасєнкевич, 
1998).

Високогірний ландшафт в районі гори Піп Іван
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Баранець звичайний (плаун баранець)
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
Родина — Баранцеві (Huperziaceae)

Опис: вічнозелена багаторічна рослина 
заввишки від 5 до 20 см з прямостоячими 
або підведеними стеблами, які дихото-
мічно галузяться. Лежачі стебла містять 

додаткові корінці. Формує куртинки до 
1,5 м в діаметрі. Листки вузьколанцетні, 
на верхівці загострені, цілокраї або дріб-
нозубчасті, зеленого або світлозеленого 
кольору. Рослина розселяється за допо-
могою спор і вегетативного розростання. 
Спорангії утворюються в пазухах лист-
ків, зазвичай в середній частині стебла, 
приблизно на 5 рік розвитку спорофі-
та. Спори проростають після розсівання 
через 3–8 років. Заросток розвивається 
протягом кількох років у симбіозі з гі-
фами грибів.
Період спороношення: серпень–вересень.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: трапляється у помір-
но-зволожених умовах; тінистих хвой-
них, мішаних і листяних лісах; в суб-
альпійському та альпійському поясі; 
на кислих, кам’янистих, безвапнякових 

ґрунтах. Росте в угрупованнях чагарників 
(сосни гірської, вільхи зеленої), чагар-
ничків (наскельниці лежачої, чорниці, 
брусниці), лучних трав (ситника трироз-

дільного, костриці лежачої) та у відкри-
тих ценозах.
Поширення в Українських Карпатах: у всіх 
гірських районах.
Стан популяцій: рослина трапляється поо-
диноко, а також групами чисельністю від 
кількох десятків до сотні куртин.
Загрози: ценотична конкуренція, пас-
торальне навантаження, рекреація, зри-
вання рослин.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — неоцінений. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія LC 
— least concern.
Значення: третинний релікт, голарктич-
ний вид на південній межі ареалу в Пів-
нічній півкулі.
Інше: трапляються дані про використан-
ня виду в народній медицині, квітникар-
стві, вовнярстві; рослина отруйна.
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Плаун альпійський (зелениця альпійська, діфазіаструм альпійський)
Lycopodium alpinum L. (Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub.)
Родина — Плаунові (Lycopodiaceae)

Опис: Багаторічна вічнозелена росли-
на зі сланким стеблом — 20–60 см зав-
довжки та 4–11 см заввишки. Неплідні 
гілочки не сплющені, циліндричні, 1,5–

2,5 мм завтовшки. Листки розміщені на 
дуже дрібних черешках (до 0,1–0,2 мм), 
не притиснуті до стебла, чотирма ря-
дами. Спорангії розташовані в пазухах 
спороносних листків і зібрані у сидячі 
стробіли, які розміщуються по одному. 
Розмножується спорами і вегетативно.
Період спороношення: квітень–вересень.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: на гірських луках, оси-
пищах і скелях в субальпійському та аль-
пійському поясах до висоти 2000 м н.р.м. 
Трапляється у помірно-зволожених умо-
вах на кислих, гумусних, безкарбонатних 
ґрунтах в угрупованнях біловусників та 
у відкритих ценозах.

Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора, Мармароський масив, Свидо-
вець, Чивчинські гори. Спорадично всіма 
гірськими районами (Ґорґани, Бескиди, 

Низькі полонини).
Стан популяцій: рослини трапляються 
поодиноко, а також групами чисельні-
стю по кілька десятків особин; популяції 
малих розмірів.
Загрози: ценотична конкуренція, випас, 
витоптування, рекреація.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Доціль-
но внести до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат під катего-
рією NT — near threatened.
Значення: третинний релікт на півден-
ній межі ареалу.
Інше: спори використовують як присип-
ку у фармацевтичній промисловості.
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Плаунок плауноподібний (нитинка терниста)
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et C.F.P. Mart.
Родина — Плаункові (Selaginellaceae)

Опис: багаторічна трав’яниста рослина 
завдовжки до 10 см. Стебло круглясте, 
сланке, тонке, радіально-симетричне, 
дихотомічно галузиться. Підведені сте-

бла не галузяться. Мікрофільні листки 
розміщені негусто-спірально, однако-
ві, видовжено-яйцеподібні, загострені, 
завдовжки 1–3 мм, завширшки 1,2 мм, з 
2–3 зубцями з кожного боку. З верхнього 
боку листка при основі є плівочка. Спо-
рофільні листки більші за мікрофільні, 
ланцетно-трикутної форми. Верхівкові 
стробіли поодинокі, завдовжки до 3 см, 
майже не відрізняються від стерильних 
гілок. Округло-ниркоподібні мікроспо-
рангії розміщені у верхній частині стробі-
ла, ниркоподібні мегаспорангії — у ниж-
ній. Спорангії та спори різні за розміром.
Період спороношення: липень–серпень.
Розповсюдження діаспор: спори часто 
проростають прямо на стеблі материн-
ської особини, після чого відділяються.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: на затінених луках і 
скелях субальпійського та альпійського 

поясів від 1200 до 2000 м н.р.м., на си-
рих, гумусних і здебільшого карбонат-
них ґрунтах.
Поширення в Українських Карпатах: трапля-

ється на г. Петрос в Чорногорі, на горі Чи-
вчин в Чивчинських горах, горі Близниця 
на Свидовці та в Мармароському масиві.
Стан популяцій: чисельність оселищ в 
Карпатах обмежена, трапляються окре-
мі локалітети по 10–20 особин; росли-
ни ростуть розсіяно або куртинами; міс-
цезростання приурочені до збагаченого 
кальцитом субстрату. Чисельні популяції 
трапляються зокрема на г. Чивчин.
Загрози: зміна кліматичних умов, дегра-
дація оселищ, випасання, витоптування.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — вразливий. Доціль-
но внести до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат під катего-
рією EN — endangered.
Значення: третинний релікт.
Інше: філогенетично базальний пред-
ставник роду, один з найстаріших видів 
рослин на планеті.
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Яловець звичайний альпійський (яловець сибірський)
Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak. (J. sibirica Burgsd.)
Родина — Кипарисові (Cupressaceae)

Опис: приземкуватий, вічнозелений, 
сланкий чагарник заввишки від 0,5 до 1,5 
м. Листки в зближених кільцях завдов-
жки від 4 до 8 мм, шишки від 4 до 8 мм 

у діаметрі, насінні луски зростаються й 
восени утворюють чорну шишкоягоду ді-
аметром від 5 до 8 мм. Рослини дводомні.
Період пилкування: травень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: ендозоохор.
Життєва форма: нанофанерофіт.
Місцезростання: верхня межа лісу, суб-
альпійський та альпійський пояси, за-
звичай на висоті 1500–1900 м н.р.м. Тра-
пляється на сухих, помірно зволожених 
та слабокислих ґрунтах. Місцями висту-
пає домінантом у рослинних угрупован-
нях, також трапляється в угрупованнях 
чорничників, брусничників, гірсько-
сосняків, відкритих ценозах, на скелях.

Поширення в Українських Карпатах: часто 
по всіх високогірних районах.
Стан популяцій: утворює повночленні ве-
ликочисельні континуальні популяції на 

значних площах.
Загрози: вирубування туристами для 
розпалювання вогнищ, вирубування для 
розширення площі пасовищ.
Охорона: потребує моніторингу за ста-
ном популяцій на популярних високо-
гірних туристичних стоянках (біля озера 
Несамовите та Бребенескул на Чорно-
горі; біля озера Івор під Близницею на 
Свидовці).
Значення: протилавинне, протиерозійне, 
водозахисне. Декоративний вид.
Інше: шишкоягоди яловця використо-
вують для виробництва джину. Трапля-
ються дані про використання рослини в 
народній медицині.
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Верба двоколірна (верба філіколиста)
Salix bicolor Willd. (S. phylicifolia L.)
Родина — Вербові (Salicaceae)

Опис: багаторічний чагарник заввишки 
до 1–2 м. Шкірясті листки розміщені на 
довгих черешках, еліптичні, загостре-
ні, цілокраї або рідко зубчасті, зверху 

блискучі, знизу сизуваті, завдовжки від 
2 до 9 см. Молоді листки опушені, дорос-
лі голі. Серпоподібні та дрібні прилист-
ки швидко опадають. Чоловічі сережки 
овальні, завдовжки до 2,5 см. Жіночі се-
режки циліндричні, завдовжки до 9 см. 
Приквіткові луски бурі, при основі ясні-
ші. Зав’язь з коротким стовпчиком розмі-
щена на короткій ніжці. Приймочки ці-
лісні або двороздільні. Плід — коробочка.
Період цвітіння: травень–червень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: нанофанерофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси на вологих або помірно 

зволожених місцях, на задернованих ді-
лянках і кам’янистих місцях.
Поширення в Українських Карпатах: у 
високогір’ї Чорногори (Гаджина, Ребра, 

Гутин-Томнатик, Бребенескул та інших 
місцях).
Стан популяцій: трапляється ізольовани-
ми локалітетами по кілька особин роз-
сіяно по хребту.
Загрози: вирубування туристами для 
розпалювання багаття, витоптування 
під час випасання.
Охорона: запропонована до регіонально-
го Червоного списку Українських Карпат, 
категорія VU — vulnerable. Потребує мо-
ніторингу за станом оселища на попу-
лярній високогірній туристичній стоян-
ці біля озера Бребенескул на Чорногорі.
Значення: гляціальний релікт.
Інше: відомостей немає.
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Верба трав’яна
Salix herbacea L.
Родина — Вербові (Salicaceae)

Опис: багаторічний сланкий чагарничок 
заввишки до 20 см з блискучими жовтува-
то-бурими пагонами. Темно-зелені лист-
ки завдовжки до 2 см розміщуються на 

коротких черешках. Форма листків округ-
ла або яйцеподібна. Листки трохи опуше-
ні або голі, дрібнозубчасто-пилчасті, на 
верхівці іноді з виїмкою. Дрібні квітки 
зібрані в сережки. Опушені приквіткові 
луски жовто-зеленого кольору. Тичинкові 
квітки містять дві тичинки та два нектар-
ники, маточкові — лише один нектарник. 
Зав’язь розміщена на короткій ніжці. При-
ймочки дволопатеві. Плід — гола коробоч-
ка. Розмножується статево й вегетативно.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси на висоті від 1600 до 
2000 м н.р.м. Трапляється на скелях, оси-
пищах, задернованих кам’янистих ділян-
ках, на вологих гумусних ґрунтах. Росте 
в хіонофільних угрупованнях, відкритих 
ценозах, формує угруповання Salicetum 
herbaceae.

Поширення в Українських Карпатах: Чорного-
ра (Петрос, нижній котел під озером Несамо-
вите, Шпиці, Ребра, Гутин-Томнатик, Бребе-
нескул, Піп Іван), Свидовець (гора Близни-

ця). Зазначають для Мармароського масиву.
Стан популяцій: популяції ізольовані, 
фрагментовані, площею від 20 до 100 м², 
трапляються спорадично. Площа популя-
цій на Петросі, Бребенескулі та Близниці 
близько 300 м². Чисельність в популяціях 
— від 20 до 200–250 особин.
Загрози: пасторальне навантаження, ре-
креація.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Угрупован-
ня Salicetum herbaceae занесене до Зеленої 
книги України (Зелена книга.., 2009). Вид 
запропонований до регіонального Черво-
ного списку Українських Карпат, категорія 
EN — endangered.
Значення: гляціальний релікт на північ-
но-східній межі південної частини ареалу.
Інше: в смузі розриву ареалу між Арктикою 
та горами середньої Європи у льодовикових 
відкладах знайдено викопні форми виду 
(Чопик, 1976). Вид часто траплявся в дріа-
совій флорі (близько 12 тисяч років тому).



36 Аркто-альпійські види рослин Українських Карпат

Гірчак живородний
Polygonum viviparum L.
Родина — Гречкові (Polygonaceae)

Опис: багаторічна трав’яниста рослина 
заввишки 10–30 см. Має коротке буль-
боподібне кореневище. Прикореневі та 
нижні стеблові листки лінійно-видов-

жені, із загорнутими краями. Черешки 
зверху зеленуваті, знизу — синюваті. 
Суцвіття колосоподібне, тонке. Нижні 
квітки зазвичай перетворені на цибу-
лини, за допомогою яких рослина роз-
множується вегетативно. Оцвітина біла 
або рожева. Плід горішок.
Період цвітіння: протягом літа.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: ендозоохор, 
аутохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: на луках в альпійсько-
му та субальпійському поясах на висоті 

1500–2000 м н.р.м. Трапляється на ске-
лях, задернованих схилах, осипищах, в 
чагарниках, в хіонофільних угрупован-
нях, на свіжих помірно-вологих ґрунтах 

разом з осокою зігнутою, сеслерією го-
лубуватою, кострицею лежачою.
Поширення в Українських Карпатах: Сви-
довець, Чорногора, Мармароський ма-
сив, Чивчино-Гринявські гори.
Стан популяцій: популяції численні, пов-
ночленні та життєздатні, просторова 
структура спорадична.
Загрози: господарське освоєння терито-
рії, рекреація.
Охорона: не потребує.
Значення: гляціальний релікт.
Інше: є дані про використання рослини 
в кулінарії та лікувальних цілях.
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Мінуарція весняна Джерарда (мінуарція Зарічного)
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. gerardii (Willd.) Fenzl (M. zarecznyi (Zapał.) Klokov)
Родина — Гвоздичні (Caryophyllaceae)

Опис: багаторічна трав’яниста рослина 
заввишки 10–15 см. Стебла сланкі та під-
несені, голі, вгорі залозисто-волосисті. 
Листки також не опушені, голі. Чашо-
листки завдовжки від 3,5 до 5 мм. Квіт-
ка біла, пелюстки завдовжки 4,5–6 мм, 
більші за чашечку.
Період цвітіння: травень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: субальпійський по-
яс, переважно на карбонатних скелях і 
вапнякових субстратах на висоті 1500–
1800 м н.р.м. Трапляється також на по-
мірно-зволожених задернованих кам’я-
нистих осипищах. Росте у відкритих це-
нозах.
Поширення в Українських Карпатах: дуже 
рідко на Свидовці (Близниця, Жандарми, 
Догяска), Чорногорі (Петрос). Зазнача-
ють для Мармароського масиву та Чи-
вчино-Гринявських гір.
Стан популяцій: популяції ізольовані, ло-
кальні, малочисельні. Частіше трапля-
ються локалітети з кількома десятками 
особин.
Загрози: пасторальне навантаження, ре-
креація.

Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія CR 

— critically endangered.
Значення: плейстоценовий релікт, кар-
патський ендемічний підвид циркумпо-
лярного аркто-альпійського виду.
Інше: використовують як декоративний 
вид.
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Роговик роговиковий
Cerastium cerastoides (L.) Britton
Родина — Гвоздичні (Caryophyllaceae)

Опис: багаторічна трав’яниста і сланка 
рослина заввишки від 5 до 20 см. Сте-
бла голі, біля основи можуть вкорінюва-
тися, опушені лише на верхівці. Листки 

лінійної або лінійно-ланцетної форми. 
Чашолистки завдовжки 4 мм. Квіти білі, 
містять три стовпчики. Плід коробочка, 
яка розкривається 6-ма зубцями.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, гід-
рохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: альпійський пояс на ви-
соті 1800–2000 м н.р.м., на вологих гуму-
сних субстратах, в місцях тривалого за-
лягання снігу, на скелях, вкритих мохом 
кам’янистих виступах, у льодовикових 
котлах. В хіонофільних угрупованнях, а 
також разом з щучкою дернистою, не-
забудкою альпійською, шолудивником 
кільчастим тощо.
Поширення в Українських Карпатах: тра-
пляється дуже рідко в Чорногорі (Великі 

Кізли, Шпиці, Ребра, Бребенескул, Мунчел, 
Піп Іван Чорногірський). Також зазнача-
ють для Мармароського масиву (Піп Іван 
Мармароський) та Свидовця (Близниця).

Стан популяцій: трапляється поодино-
кими особинами або невеликими ізо-
льованими популяціями площею від 
50 до 100 м². Площа популяції на горі 
Бребенескул становить більше 1000 м², 
щільність дорослих особин в середньо-
му 10 шт./м².
Загрози: глобальні кліматичні зміни, 
зменшення характерних для виду осе-
лищ.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія EN 
— endangered.
Значення: гляціальний релікт.
Інше: відомостей про застосування не-
має.



39Еколого-біологічні особливості аркто-альпійських рослин

Роговик альпійський шорстистий (роговик вовнистий)
Cerastium alpinum L. subsp. lanatum (Lam.) Ascherson et Graebner (C. lanatum Lam.)
Родина — Гвоздичні (Caryophyllaceae)

Опис: багаторічна трв’яниста опушена 
рослина заввишки від 5 до 15 см. Сте-
бла висхідні. Листки еліптичної форми. 
Квітка біла, з п’ятьма стовпчиками, ча-

шолистки завдовжки від 5 до 9 мм. Плід 
— коробочка, яка розкривається 10-ма 
зубцями.
Період цвітіння: липень–серпень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, гід-
рохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: альпійський, рідше 
субальпійський пояс на висоті 1750–
2000 м н.р.м., трапляється на осипищах, 
задернованих кам’яних виступах, курти-
нах скель, здебільшого на кальцевмісних 
субстратах, в угрупованнях разом з ко-
стрицею лежачою, дріадою восьмипелю-
стковою, осокою вічнозеленою.
Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора (Петрос, Шпиці, Ребра, Гу-
тин-Томнатик, Бребенескул, Піп Іван), 

Сви довець (Близниця, Жандарми, До-
гяска). Зазначають для Чивчинських гір 
та Мармароського масиву — гора Ненес-
ка.

Стан популяцій: популяції ізольовані, 
зазвичай малих розмірів, площа осе-
лищ коливається в основному від 50 до 
1000 м². Особини розміщені дифузно, 
чисельність дорослих особин від 50 до 
200 штук. Найбільші популяції трапля-
ються на горі Ребра в Чорногорі та в ма-
сиві Близниця–Жандарми на Свидовці.
Загрози: для популяції на горі Близниця 
— випасання худоби.
Охорона: Запропонований до регіональ-
ного Червоного списку Українських Кар-
пат, категорія VU — vulnerable.
Значення: третинний релікт, серед-
ньо-південноєвропейський підвид арк-
тично-єврамерикансько-альтимонтан-
но-європейського виду.
Інше: висаджують в альпінаріях.
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Анемона нарцисолиста (анемона нарцисоцвіта)
Anemone narcissifоlіa L. (A. narcissiflora L.)
Родина — Жовтецеві (Ranunculaceae)

Опис: багаторічна опушена трав’яниста 
рослина заввишки від 10 до 30 см. При-
кореневі листки розсічені, 3–5 пальчасті. 
Численні білі квіти (зазвичай від 3 до 10 

штук), в діаметрі від 1,5 до 2,5 см, зібрані 
в суцвіття зонтик. Плоди — вузькокри-
латі горішки з дзьобиком, овально-ок-
руглі, голі.
Період цвітіння: травень–липень.
Запилення: ентомофілія.
Розповсюдження діаспор: мірмекохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси, в основному від 1600 до 
1950 м н.р.м., часто на вапнякових суб-
стратах, трапляється на помірно-зволо-
жених ґрунтах, в різнотравних угрупо-
ваннях, на скелях і кам’янистих схилах.
Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора (по всьому хребту), Свидовець 
(Близниця, Догяска), Мармароський ма-
сив, Чивчини. Зазначається для Гриняв-
ських гір і Ґорґанів.

Стан популяцій: популяції ізольовані, ло-
кальні. Найбільші оселища, понад 1000 
дорослих особин, знаходяться на Близ-
ниці (Свидовець) та на скелях за озером 

Несамовите (Чорногора). Популяції нор-
мального типу, з високим коефіцієнтом 
генерування, життєздатні. Розміщення 
особин компактно-дифузне, щільність до 
8 штук на 1 м². Площі популяцій колива-
ються в межах від 50 до 1000 м².
Загрози: рекреація, витоптування, пасто-
ральне навантаження, зривання рослин.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — вразливий. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія 
LC — least concern. Моніторингу потре-
бують популяції, які перебувають під 
загрозою.
Значення: плейстоценовий релікт.
Інше: вирощують у ботанічних садах, 
рослина отруйна.
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Гусимець альпійський
Arabis alpinа L.
Родина — Капустяні (Brassicaceae (Cruciferae))

Опис: багаторічна трав’яниста рослина 
заввишки від 15 до 40 см. Численні па-
гони виходять з пазух нижніх листків. 
Стебло і листки опушені переважно зір-

частими волосками. Прикореневі листки 
видовжені — обернено-яйцеподібні, по 
краях зубчасті й виїмчасті. Основа сте-
блових та дрібно-зазублених, або ціліс-
них по краях листків серцеподібно огор-
тає стебло. Квітконіжки завдовжки від 5 
до 15 см. Пелюстки білі, завдовжки від 
5 до 10 мм. Плід стручок завдовжки бі-
ля 5 см.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор. 

Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси, на скелях, тінистих схи-
лах, на висоті 1600–2000 м н.р.м. Зазви-

чай на помірно-зволожених кальцевміс-
них субстратах у відкритих ценозах.
Поширення в Українських Карпатах: рідко 
на Чорногорі, Свидовці, Мармароському 
масиві, Чивчинах.
Стан популяцій: структура і динаміка по-
пуляцій недосліджена.
Загрози: освоєння високогір’я.
Охорона: не потребує.
Значення: гляціальний релікт.
Інше: використовують в альпінаріях.

Фото: Юрій Нестерук
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Очиток однорічний
Sedum annuum L.
Родина — Товстолисті (Crassulaceae)

Опис: однорічна трав’яниста рослина за-
ввишки від 5 до 15 см. Листки сукулентні, 
м’ясисті, зеленого кольору, циліндричної 
та видовженої форми, на кінчиках тупі. 

Квітконіжки майже сидячі. Квіти двос-
татеві, п’яти-, дев’ятичленні. Пелюстки 
жовті, чашолистки тупі. Плід — багато-
листянка. Розмножується насінням.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: анемофіл, ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: гідрохор, ане-
мохор.
Життєва форма: терофіт.
Місцезростання: скелі, осипища і кам’я-
нисті місця субальпійського та альпій-
ського поясів.

Поширення в Українських Карпатах: рідко 
на Чорногорі (гори Шпиці, Бребенескул), 
Свидовці (гори Близниця, Догяска). За-
значають для Чивчинських гір (гора Чив-

чин) і Мармароського масиву.
Стан популяцій: трапляються поодино-
кими особинами в невеликих за площею 
локусах. Структура популяцій недослі-
джена.
Загрози: зміна умов в оселищах.
Охорона: доцільно внести до регіональ-
ного Червоного списку Українських Кар-
пат під категорією DD — data deficient.
Значення: гляціальний релікт на північ-
но-східній межі південної частини ареалу.
Інше: медоносна рослина.
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Родіола рожева (золотий корінь)
Rhodiola rosea L.
Родина — Товстолисті (Crassulaceae)

Опис: багаторічна сизо-зелена трав’яниста 
рослина з грубим стрижневим кореневи-
щем. Стебла заввишки до 35 см. М’ясисті, 
сукулентні, сидячі листки завдовжки до 

35 мм. Форма листків видовжена, основа 
листків клиноподібна. Цікавим є те, що на 
осінь листки опадають разом із стеблами. 
Суцвіття щиткоподібне, густе і багатоквіт-
кове. Квіти дводомні, чотири-п’ятичленні, 
пелюстки видовжені — жовті або зелен-
куваті (у жіночих квітках пелюстки часто 
недорозвинені). Плід — листянка з корот-
ким носиком, завдовжки від 6 до 12 мм.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, гід-
рохор, мірмекохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси, на висоті від 1500 до 
2000 м н.р.м. Трапляється на помір-
но-зволожених ґрунтах, на луках, ске-
лях, осипищах, задернованих карнизах, 
берегах високогірних потічків.
Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора (розсіяно по всьому хребту), 

Сви довець (Близниця, Жандарми, До-
гяска). Зазначають для Ґорґанів і Чивчин-
ських гір.
Стан популяцій: популяції ізольовані, локаль-

ні. Динаміка популяцій негативна, спосте-
рігається зменшення площі та чисельності 
особин, зниження коефіцієнтів генерування 
та індексів відновлення, порушення просто-
рової структури. Популяції часто неповно-
членні з лівостороннім віковим спектром.
Загрози: антропогенний вплив — вико-
пування рослин заради збору кореневищ, 
знищення оселищ.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — вразливий. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія EN 
— endangered. Потрібно активізувати бо-
ротьбу з браконьєрством.
Значення: гляціальний релікт на північ-
но-східній межі південної частини ареалу.
Інше: декоративний вид, вирощують в 
культурі (ботанічні сади, присадибні ді-
лянки). Кореневище рослини використо-
вують для виробництва ліків і настоянок, 
як тонізуючий засіб.
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Ломикамінь зірчастий альпійський
Saxifraga stellaris L. subsp. alpigena Temesy
Родина — Ломикаменеві (Saxifragaceae)

Опис: багаторічна розеткова рослина 
у вегетативному стані до 5 см заввиш-
ки. Під час цвітіння висота сягає 20 см. 
Листки в прикореневій розетці блиску-

чі, м’ясисті, обернено-яйцеподібні, зуб-
часті. Суцвіття щиткоподібне. Віночок 
оцвітини білий з оранжевими плямками. 
Пелюстки зірчасто-відхилені.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: самозапилення, анемофілія, 
ентомофілія.
Розповсюдження діаспор: анемохор, гід-
рохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: субальпійський, рідше 
альпійський пояс. Біля джерел, вздовж 
потоків, на скелях в сирих тінистих міс-
цях, улоговинах, мочарах.
Поширення в Українських Карпатах: рід-
ко на Чорногірському масиві (в урочищі 

Погорілець досить часто), гора Піп Іван 
Мармароський, гора Чивчин. Спорадич-
но.
Стан популяцій: ізольовані, локальні та лі-

нійні популяції. Розмножується в основ-
ному вегетативно. Просторова структура 
особин агрегативна. Вікова структура та 
чисельність особин недосліджені.
Загрози: зміна гідрологічного режиму 
в оселищах.
Охорона: Запропонований до регіональ-
ного Червоного списку Українських Кар-
пат, категорія VU — vulnerable.
Значення: південно-середньоєвропей-
ський субальпійсько-альпійський під-
вид єврамериканського аркто-альпій-
ського виду.
Інше: вирощують в альпінаріях, декора-
тивна рослина.
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Ломикамінь волотистий (бринка овеча)
Saxifraga paniculata Miller
Родина — Ломикаменеві (Saxifragaceae)

Опис: багаторічна розеткова рослина за-
ввишки до 30 см. Листки розетки шкі-
рясті, гострозазублені, з білою окантов-
кою по краях, довжиною від 2 до 7 мм. 

Пелюстки білі, зазвичай з пурпуровими 
крапками, завдовжки від 3 до 6 мм (в 
1,5–2 рази довші за чашечку).
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: самозапилення, анемофілія, 
ентомофілія.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси на висоті від 1300 м н.р.м. 
На скелях, кам’янистих осипищах, слан-
цях, пісковиках, вапнякових субстратах. 
Індиферентний до посушливих умов.

Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора, Свидовець, Мармароський ма-
сив, Чивчинські гори.
Стан популяцій: ізольовані, локальні по-

пуляції поширені спорадично. В осели-
щах переважає вегетативне розмножен-
ня, особини формують дернину. Популя-
ції повночленні, часто з лівостороннім 
віковим спектром.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: першим заселяє вільний про-
стір, виступає піонером під час первин-
них сукцесій у рослинних угрупованнях.
Інше: в Європі використовують у квітни-
карстві, вирощують в альпінаріях.
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Дріада восьмипелюсткова
Dryas octopetala L.
Родина — Розові (Rosaceae)

Опис: багаторічний вічнозелений чагар-
ничок заввишки до 20 см зі сланкими 
та розгалуженими лежачими стеблами. 
Стебла у вузлах можуть додатково уко-

рінюватися. Листки видовжені, зубчас-
ті. Зверху — блискучі, зеленого кольору, 
знизу — сірі та білоповстисті. Квітконоси 
заввишки від 2 до 10 см, густоопушені, 
прямостоячі, з довгими шилоподібними 
приквітками. Квітки до 3,5 см в діаметрі, 
пелюстки білого кольору — 8 штук. Ча-
шолистків — 8–9 штук. Плоди – сім’янки 
завдовжки 3–4 см. Розмножується гене-
ративно і вегетативно.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: росте в альпійському 
поясі на помірно-вологих слабокислих 
і вапнякових субстратах, на висотах 
від 1650 (Жандарми) до 1990 (Піп Іван 

Чорногірський) м н.р.м. Трапляється на 
кам’янистих схилах та скелях у відкритих 
ценозах, також формує власні угрупован-
ня. Росте разом з сеслерією голубуватою, 
наскельницею лежачою, брусницею, во-
дянкою чорною, шолудивником кільчас-
тим, гірчаком живородним, ломикаме-
нем волотистим, анемоною нарцисоли-
стою, деревієм Шура тощо.
Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора (Бребенескул, Піп Іван), Свидо-
вець (Близниця, скелі Жандарми).
Стан популяцій: рослини формують кло-
ни-шпалери, через це в оселищах спо-
стерігається висока щільність особин. 
Просторова структура плямистого ти-
пу. Площа популяцій 100–150 м², лише 
в оселищі на горі Близниця площа сягає 
більше 1000 м². Популяції нечисельні, 
нормального типу, ізольовані, локаль-
ні, з високим показником коефіцієнта 
генерування.
Загрози: кліматичні зміни, витоптування 
під час випасання худоби (Свидовець — 
гора Близниця, скелі Жандарми), витоп-
тування туристами (Чорногора — гора 
Бребенескул, Піп Іван).
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Угрупо-
вання Dryadeta octopetalae занесено до 
Зеленої книги України. Запропонований 
до регіонального Червоного списку Укра-
їнських Карпат, категорія СR — critically 
endangered.
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: вирощують в альпінаріях, ботаніч-
них садах; вид часто зустрічався серед 
дріасової флори у пізньому плейстоцені.
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Зніт мокричниколистий
Epilobium alsinifolium Vill.
Родина — Онагрові (Onagraceae)

Опис: багаторічна трав’яниста рослина 
заввишки від 10 до 40 см. Стебла май-
же голі. Стеблові листки короткочере-
шкові, середні — яйцеподібні, верхні ви-

разно зубчасті, в основі заокруглені, на 
кінці — клиноподібно звужені. Віночок 
актиноморфний, лійкоподібний. Пелю-
стки завдовжки 8–10 мм, біло-рожевого 
відтінку, з 5–6 поздовжніми червоними 
жилками. Тичинки і стовпчики прямі. 
Стовпчик голий. Плід — коробочка зав-
довжки від 3 до 7 см.
Період цвітіння: липень–серпень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, гід-
рохор.
Життєва форма: геофіт.
Місцезростання: субальпійський пояс на 
висоті 1300–1600 м н.р.м. На заболоче-
них ділянках, у вологих місцях, тінистих 

скелях, біля джерел, уздовж високогір-
них потоків.
Поширення в Українських Карпатах: Бор-
жава, Ґорґани, Чорногора, Свидовець, 

Мармароський масив.
Стан популяцій: популяції ізольовані ло-
кальні, повночленні, нормального типу. 
Просторова структура особин у популя-
ціях агрегативна. Популяції нечисельні, 
з лівостороннім віковим спектром.
Загрози: зміна клімату та гідрологічно-
го режиму в оселищах, освоєння висо-
когір’я.
Охорона: занесений до регіонального 
Червоного списку Закарпатської області.
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: відомості відсутні.
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Наскельниця лежача
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Родина — Вересові (Ericaceae)

Опис: сланкий вічнозелений чагарничок 
заввишки до 20 см. Листки розміщені на 
коротких черешках, супротивні, вузько-
еліптичної форми, із загнутими донизу 

краями, довжиною 0,3–0,8 мм. Квітки зі-
брані в 2–3 квіткові китиці на кінчиках 
гілок. Віночок рожевого кольору завдовж-
ки 4–5 мм, до половини надрізаний. Роз-
множується генеративно і вегетативно.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: альпійський пояс на 
висоті 1750–2000 м н.р.м. Трапляєть-
ся на кам’янистих кислих субстратах у 
відкритих угрупованнях разом з осо-
кою вічнозеленою, вербою трав’яною, 
ситником трироздільним, брусницею, 
гірчаком живородним, рододендроном 
східнокарпатським, водянкою чорною, а 
також з лишайником цетрарією ісланд-
ською. Формує власні угруповання.
Поширення в Українських Карпатах: до-
стовірні оселища на Чорногорі, найбільші 

популяції в районі гір Туркул–Бребенес-
кул. На Мармароському масиві та Сви-
довці вид не виявлено.
Стан популяцій: площі популяційних ло-

кусів по 500–1000 м², просторова струк-
тура плямистого типу, особини форму-
ють розлогі клони в діаметрі до 3 м шля-
хом розростання. Розмноження в основ-
ному вегетативне. Популяції нормально-
го типу, ізольовані, локальні; в оселищах 
спостерігається висока щільність особин, 
високі показники коефіцієнта генеру-
вання і насіннєвої продуктивності.
Загрози: інтенсивне витоптування.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Угрупо-
вання Loiseleurietа procumbentis занесено до 
Зеленої книги України. Запропонований 
до регіонального Червоного списку Укра-
їнських Карпат, категорія VU — vulnerable.
Значення: гляціальний релікт на північ-
но-східній межі південної частини ареалу.
Інше: формує власний мікрофітоклімат, 
який відрізняється за температурним 
режимом з навколишнім середовищем.
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Водянка чорна (глода багняна)
Empetrum nigrum L.
Родина — Водянкові (Empetraceae)

Опис: сланкий вічнозелений розгалу-
жений чагарничок. Молоді пагони чер-
вонуваті, старі — червоно-коричневого 
кольору. Листки завдовжки 3–5 мм та 

завширшки 1 мм, розміщені почергово 
на стеблі на коротких черешках. Форма 
листків лінійно-видовжена, краї листків 
загорнуті донизу. Верхня поверхня лист-
ків блискуча, нижня — сизуватого відтін-
ку. Поодинокі рожеві або червоні квіти з 
приквітками розміщені в пазухах лист-
ків. Рослина дводомна. Квіти одностате-
ві. В чоловічих квітках тичинки довші за 
пелюстки майже в два рази. В жіночих 
квітках часто трапляються стамінодії. 
Плід — ягода, кулястої форми, чорного 
кольору (в період дозрівання — зелено-
го кольору), покрита сизим нальотом.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: хамефіт.
Місцезростання: субальпійський та альпій-
ський пояси на висоті 1500–2000 м н.р.м., 

торф’яні болота, пухівково-чагарничко-
во-сфагнові угруповання, на скелях з 
моховим покривом, у вологих місцях, на 
кам’янистих схилах.

Поширення в Українських Карпатах: у всіх 
високогірних районах спорадично: Бор-
жава, Чорногора, Свидовець, Чивчини, 
Мармароські гори.
Стан популяцій: популяції чисельні, нор-
мального типу, повночленні. Поновлення 
в основному за рахунок вегетативного 
розмноження. Просторова і вікова струк-
тура популяцій потребує досліджень.
Загрози: зміна умов в оселищах, витоп-
тування.
Охорона: доцільно внести до регіональ-
ного Червоного списку Українських Кар-
пат під категорією LC — least concern.
Значення: ценозоутворююча роль під час 
сукцесій, едифікаторна роль в клімаксо-
вих угрупованнях.
Інше: декоративна рослина; використо-
вують в кулінарії та народній медицині.
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Незабудка альпійська (очі гадячі)
Myosotis alpestris F.W. Schmidt
Родина — Шорстколисті (Boraginaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 
до 25 см. Стеблові листки завдовжки до 
10 мм, видовжено-яйцеподібної форми, 
тупуваті, відхилені від стебла. Чашечка 

густо-опушена, завдовжки до 4 мм. Ві-
ночок 6–7 см в діаметрі — голубого ко-
льору. Плоди горішки трикутно-оваль-
ної форми.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: епізоохор, ане-
мохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський 
та альпійський пояси на висоті 

1600–2000 м н.р.м., на помірно-зволо-
жених ґрунтах, в лучних угрупованнях, 
на осипищах і скелях.
Поширення в Українських Карпатах: часто 

на Чорногорі, Свидовці, Чивчинських го-
рах і Мармароському масиві.
Стан популяцій: популяції чисельні, нор-
мального типу, часто з лівосторонніми 
віковими спектрами. Розміщення особин 
в оселищах випадкове.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній ме-
жі ареалу.
Інше: декоративний вид.
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Бартсія альпійська
Bartsia alpina L.
Родина — Ранникові (Scrophulariaceae)

Опис: рослина заввишки від 10 до 30 см. 
Стебел кілька, зазвичай червонуватого 
кольору, нерозгалужених, опушених бі-
лими волосками, які закінчуються чор-

ними залозами. Листки супротивні, сте-
блообгортні, яйцеподібні, тупопилчасті. 
Квітконіжки короткі. Фіолетовий віночок 
завдовжки 15–18 мм, опушений, верхня 
губа довша за нижню, нижня на кінці має 
три практично однакові лопаті. Плід — 
коробочка.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: геофіт.
Місцезростання: альпійський пояс, на 
висоті від 1650 до 2000 м н.р.м. На за-
дернованих кам’янистих схилах, скелях, 
частіше на вапнякових субстратах. Тра-
пляється разом з анемоною нарцисоли-
стою, жовтецем татранським, дріадою 
восьмипелюстковою, родіолою рожевою, 
роговиком альпійським шорстистим, 
сосюреєю альпійською тощо.

Поширення в Українських Карпатах: рідко 
на Свидовці (гора Близниця, скелі Жан-
дарми) та Чорногорі (Туркул, Шпиці, Ре-
бра, Піп Іван).

Стан популяцій: площа більшості оселищ 
коливається від 100 до 300 м². Найбіль-
ші популяції (біля 5000 м²) розташова-
ні на скелях гори Туркул (Чорногора) і 
горі Близниця (Свидовець). Просторова 
структура — компактно-дифузного типу. 
Популяції ізольовані, локальні, нормаль-
ного типу, з лівостороннім віковим спек-
тром. Чисельність особин в оселищах ко-
ливається від 150 до понад 1000 штук.
Загрози: витоптування під час випасання 
— для популяції на горі Близниця.
Охорона: доцільно внести до регіональ-
ного Червоного списку Українських Кар-
пат під категорією VU — vulnerable.
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: рослина напівпаразит.
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Шолудивник Едера
Pedicularis oederi Vahl
Родина — Ранникові (Scrophulariaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки від 
5 до 15 см. Кореневище коротке. Стебло 
пряме, неопушене. Форма листків лан-
цетна, перисторозсічена. По краях лист-

ки зубчасті. Квіти зібрані в густе суцвіття 
довжиною від 3 до 6 см. Віночок довжи-
ною від 18–26 мм, жовтого кольору, з фі-
олетово-чорнуватим кінчиком. Верхня 
губа заокруглена, доверху звужена, спе-
реду прямо зрізана. Нижня губа округла, 
на короткому нігтику, коротша від верх-
ньої. Плід — подовгаста коробочка. Роз-
множується винятково насінням.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси на висоті від 1720 до 
1920 м н.р.м. Трапляється на вологих за-
дернованих болотистих місцях, мочарах, 
високогірних приджерельних ділянках, 
луках.

Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора (гора Бребенескул, урочище Кізі 
Улоги).
Стан популяцій: метапопуляція склада-

ється приблизно з 10 локусів, які зна-
ходяться на різних рівнях життєвості. 
Загальна чисельність метапопуляції — 
понад 700 дорослих особин, чисельність 
генеративних особин — понад 200 штук. 
Загальна площа — близько 500 м².
Загрози: потепління клімату, зміна гід-
рологічного режиму в оселищах, виси-
хання боліт, випасання.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — зникаючий. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія СR 
— critically endangered.
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: рослина напівпаразит (паразитує 
на коренях інших видів).

Фото: Віталій Штупун
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Шолудивник кільчастий
Pedicularis verticillata L.
Родина — Ранникові (Scrophulariaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 10–
30 см. Листки — майже сидячі, або ко-
роткочерешкові, розміщені по 4 у кільці. 
Прикореневі листки розміщені на довгих 

черешках. Довжина листкової пластин-
ки 2–4 см, ширина — 0,5–1 см. Листки 
ланцетоподібні, перисторозсічені. Квіт-
ки розміщені по 4 в кільцях на коротких 
квітконіжках, утворюють подовгасте й 
пряме суцвіття. Чашечка з 5 зубцями. Ві-
ночок пурпурово-фіолетового кольору, 
довжиною 14–20 мм (в 3 рази довший 

за чашечку). Трубочка квітки всереди-
ні коротковолосиста. Плід — коробочка. 
Розмноження — генеративне.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та 
альпійський пояси, на висотах 1600–
1900 м н.р.м. В помірно-вологих умовах 
на луках, задернованих схилах, скелях, 
осипищах. В угрупованнях костриці чер-
воної, осоки вічнозеленої, іноді — в за-
ростях вільхи зеленої та сосни гірської.
Поширення в Українських Карпатах: Ґор-
ґани, Чорногора, Мармароський масив, 
Свидовець, Чивчини.
Стан популяцій: популяції чисельні, пов-
ночленні, нормальні, трапляються спо-
радично в більшості типів високогірних 
оселищ.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: рослина напівпаразит (паразитує 
на коренях інших видів); гуцули вико-
ристовують у народній медицині як засіб 
для чоловічого здоров’я.
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Товстянка альпійська
Pinguicula alpinа L.
Родина — Пухирникові (Lentibulariaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки від 
5 до 15 см. Листки зібрані в прикореневу 
розетку, видовжені, яйцеподібної форми, 
із загорнутими доверху краями. Верхня 

сторона листка покрита залозистими 
клейкими волосками. Квітки поодино-
кі. Віночок разом із шпоркою завдовжки 
10–15 см, білого кольору з жовтими пля-
мами біля основи нижньої губи (у тов-
стянки звичайної (Pinguicula vulgaris L.) 
віночок фіолетовий). Шпорка конічна, 
трохи загнута, зазвичай в три рази ко-
ротша за довжину решти віночка. Плід — 
коробочка. Розмножується генеративно.
Період цвітіння: травень–серпень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, ав-
тохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та 
альпійський пояси на висоті 1650–
1950 м н.р.м.; на торфових високогір-
них болотах, на вологих мохових ділян-
ках та заболочених луках, біля джерел, 

на скелях; частіше на вапнякових суб-
стратах.
Поширення в Українських Карпатах: рідко 
на Свидовці (гора Близниця), Чорногорі 

(Петрос, Говерла, урочище Погорілець), 
Чивчинах.
Стан популяцій: особини трапляються не-
великими локусами по 10–20 штук в не-
чисельних ізольованих оселищах. Струк-
тура популяцій недосліджена.
Загрози: кліматичні зміни, висихання 
мочарів та боліт, зміна гідрологічного 
режиму в оселищах.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія VU 
— vulnerable.
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: комахоїдна рослина («поїдання» 
комах відбувається шляхом їх «перетрав-
лювання» листками).

Фото: Юрій Нестерук
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Айстра альпійська
Aster alpinus L.
Родина — Айстрові (Asteraceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки від 5 
до 30 см. Має міцне, до 3–6 мм в діаметрі, 
розгалужене кореневище. Вегетативні па-
гони вкорочені. Листки цілокраї, опушені, 

з виразною середньою жилкою, від 2 до 
6 см завдовжки, до основи звужуються. 
Генеративні стебла прямостоячі, висхід-
ні, покриті білим опушенням, облистнені 
(листки видовжено-ланцетної форми, за-
гострені, сидячі). Кошик один, рідко два, 
в діаметрі 3,5–5 см, розміщений на кінці 
стебла. Листочки обгортки майже одна-
кової довжини. Язичкові квіти голубува-
то-фіолетового кольору, трубчасті квіти — 
золотисто-жовті. Плід — опушена сім’янка 
завдовжки 3–4 см. Розмножується веге-
тативно і генеративно.
Період цвітіння: липень–серпень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та 
альпійський пояси на висоті 1600–
1850 м н.р.м. Трапляється на скелях, 
осипищах, крутих задернованих схи-
лах. В основному на гумусних ґрунтах 

і вапнякових субстратах. У рідкісних 
скельних угрупованнях разом з бартсією 
альпійською, дріадою восьмипелюстко-
вою, анемоною нарцисолистою, рогови-

ком альпійським шорстистим, ломика-
менем волотистим, родіолою рожевою, 
гусимцем альпійським тощо.
Поширення в Українських Карпатах: Свидо-
вець (г. Догяска, скелі Жандарми, г. Близ-
ниця). Вказують також для Чивчинів (г. Чи-
вчин) та Мармароського масиву (г. Ненеска).
Стан популяцій: популяції численні, нор-
мального типу, з лівостороннім віковим 
спектром, високими показниками щіль-
ності та коефіцієнта генерування.
Загрози: випасання худоби на горі Близни-
ця та скелях Жандарми, зривання рослин.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія EN 
— endangered.
Значення: гляціальний релікт на північ-
но-східній межі південної частини ареалу.
Інше: декоративна рослина, вирощують 
у ботанічних садах, альпінаріях.
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Сухоцвіт норвезький
Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. Sсhultz (Gnaphalium norvegicum Gunn.) 
Родина — Айстрові (Asteraceae)

Опис: багаторічна рослина сіро-зелено-
го кольору, опушена, заввишки від 10 до 
30 см. Стебла висхідні, поодинокі. Лист-
ки трижилкові, ланцетної форми, знизу 

повстисто опушені. Інколи середні лист-
ки довші за нижні. Суцвіття колосопо-
дібні, листочки обгортки з темно-бурою 
облямівкою по краях. Кошики завдовжки 
6–7 мм, розміщені на коротких квітко-
ніжках. Квітки жовтувато-коричневого 
кольору, завдовжки близько 4 мм. Плід 
— сім’янка завдовжки до 1,5 мм, покрита 
короткими волосками.
Період цвітіння: липень–вересень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси, трапляється на ви-
сотах від 1000 до 1950 м н.р.м.; луки, 

кам’янисті схили, вторинні угрупован-
ня з біловусом стиснутим, в угрупован-
нях чагарників сосни гірської та вільхи 
зеленої. Трапляється у верхніх ділянках 

лісового поясу.
Поширення в Українських Карпатах: часто 
в усіх високогірних районах.
Стан популяцій: популяції чисельні, ве-
ликої площі, розміщені спорадично. 
Щільність особин в оселищах невисока. 
Популяції повночленні, континуальні. 
Спостерігається як генеративне, так і ве-
гетативне поновлення.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: використовують у народній ме-
дицині.
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Сухоцвіт лежачий
Omalotheca supina (L.) DC. (Gnaphalium supinum L.)
Родина — Айстрові (Asteraceae)

Опис: багаторічна сіро-зелена опуше-
на рослина, заввишки від 2 до 12 см, з 
повзучим кореневищем. Стебла тонкі, 
ниткоподібні, поодинокі. Листки ліній-

но-ланцетні. Зовнішні листочки обгорт-
ки кошика коричнево-чорного кольору. 
Кошики завдовжки 6–7 мм розміщені 
на коротких квітконіжках. Крайові квіт-
ки одностатеві (жіночі) коричневого ко-
льору, серединні — двостатеві, блідува-
то-жовтого відтінку. Плід — дрібна опу-
шена сім’янка, завдовжки 1–2 мм.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: альпійський пояс на ви-
соті від 1700 до 2000 м н.р.м. На задерно-
ваних кам’янистих схилах, осипищах, в 

улоговинах, в хіонофільних угрупован-
нях, на безвапнякових субстратах.
Поширення в Українських Карпатах: Ґор-
ґани, Свидовець, Чорногора (Петрос, По-

жижевська, Ребра, Кізі Улоги), Марма-
роський масив, Чивчини.
Стан популяцій: популяції розміщені спо-
радично, чисельні. Поновлення особин 
в основному вегетативне, формує кло-
ни. Площа оселищ від 400 до 5000 м². В 
популяціях високі показники щільнос-
ті особин та коефіцієнтів генерування.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: відомості відсутні.
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Сосюрея альпійська (гіркий корінь альпійський)
Saussurea alpina (L.) DC.
Родина — Айстрові (Asteraceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 10–
30 см. Корінь циліндричний, покритий 
лусками. Стебло павутинчасто-опуше-
не, зверху сизо-зеленого кольору, зни-

зу — червоно-бурого. Стеблові листки 
сидячі. Прикореневі та нижні стеблові 
листки з вузькокрилатим довгим чере-
шком, ланцетної форми, зверху зеленого 
кольору й гладкі, знизу сизувато-зелені й 
павутинчастоопушені. Кошики зібрані в 
щиткоподібне суцвіття. Квіти пурпурові, 
тичинки голубі. Плід — сім’янка, завдов-
жки 3–4 мм.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси, на висоті від 1700 до 
1970 м н.р.м., скелі, кам’яні осипища, на 
помірно-вологих ґрунтах. Разом з барт-
сією альпійською, ломикаменем волоти-
стим, родіолою рожевою, роговиком аль-
пійським шорстистим, анемоною нарцисо-
листою. Популяція на Бребенескулі в луч-
ному угрупованні разом із каліантемумом 

коріандролистим, жовтецем татранським.
Поширення в Українських Карпатах: Чор-
ногора (Петрос, Шпиці, Бребенескул), 
Свидовець (відріг гори Близниця).

Стан популяцій: популяції ізольовані, ло-
кальні. В оселищах на скелях площа попу-
ляцій становить близько 300 м². Чисель-
ність дорослих особин в популяціях 350 
особин, генеративних — 60 особин. Нато-
мість, в лучному оселищі площа менша 
(80 м²), загальна та ефективна чисельність 
становить 150 та 7 особин відповідно.
Загрози: випасання на горі Петрос та ви-
топтування туристами на горі Бребенес-
кул (Чорногора), заростання чагарника-
ми оселища на Свидовці.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія CR 
— critically endangered.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: назва рослини присвячена швей-
царському досліднику — Орасу Бенедик-
ту де Соссюру.
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Нечуйвітер альпійський
Hieracium alpinum L.
Родина — Айстрові (Asteraceae)

Опис: багаторічна опушена рослина за-
ввишки від 10 до 30 см. Стебло в діаметрі 
1–2,5 мм, здебільшого рясно опушене 
залозистими волосками; волоски світлі, 

з чорною основою, завдовжки 3–8 мм. 
Прикореневих листків від 7 до 12, зде-
більшого — 7. Зовнішні листки дрібні та 
округлі, внутрішні — подовгасті — до 
15 см. Листки обернено-яйцеподібні, з 
хвилястим краєм, світло- або темно-зе-
леного кольору. Суцвіття — кошик. Об-
гортка кошика завдовжки 15 мм. Квіти 
світло-жовтого кольору. Край віночка — 
зубчастий. Приймочки — жовті. Плід — 
сім’янка завдовжки 3–4 мм.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: апогамія.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та 
альпійський пояси, на висоті 1400–
2000 м н.р.м. Трапляється на кислих 
ґрунтах, на луках та задернованих 

схилах, разом із брусницею, рододендро-
ном східнокарпатським, сольданеллою 
угорською, біловусом стиснутим, тон-
коногом альпійським, лишайником це-

трарією ісландською; рідше — на кам’я-
нистих схилах та осипищах.
Поширення в Українських Карпатах: часто 
на Свидовці, Чорногорі, Мармароському 
масиві, Чивчинах.
Стан популяцій: популяції чисельні, нор-
мального типу, часто з лівостороннім ві-
ковим спектром, більшість прегенера-
тивних особин утворені внаслідок веге-
тативного розростання. Особини трапля-
ються нерегулярно на значних площах.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: рослина є асектатором у бага-
тьох лучних та скельних угрупованнях; 
вид на північно-східній межі південної 
частини ареалу.
Інше: використовують у народній ме-
дицині.
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Нечуйвітер чорнуватий
Hieracium atratum Fries
Родина — Айстрові (Asteraceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки від 
20 до 50 см. Прикореневі листки широ-
ко- або видовжено-яйцеподібної форми, 
тупуваті; внутрішні — видовжено-лан-

цетні, звужені в напрямку черешка. 
Стеблових листків зазвичай 2. Суцвіт-
тя розлоге — вилчасто-волотисте (при-
близно до половини довжини стебла), 
складається з 3–6 кошиків. Волоски на 
листочках обгортки нечисленні, чорного 
кольору. Листочки обгортки рясно- та ве-
лико-залозисті. Приймочки чорні. Квіти 
світло-жовтого кольору, язичкові.
Період цвітіння: липень–серпень.
Запилення: апогамія.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: в субальпійському та 
альпійському поясах на висоті 1600–
1850 м н.р.м.; на осипищах, у скельних 
угрупованнях із великою часткою рід-
кісних та ендемічних видів, рідше на 
луках.

Поширення в Українських Карпатах: Сви-
довець (гори Близниця, Догяска).
Стан популяцій: популяції ізольовані, ло-
кальні, нечисленні. Стан і структура по-

пуляцій недосліджені.
Загрози: випасання овечих отар та інших 
тварин, зміна умов в оселищах.
Охорона: доцільно внести до регіональ-
ного Червоного списку Українських Кар-
пат під категорією VU/DD — vulnerable / 
data deficient.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу.
Інше: систематика виду досить склад-
на. В межах виду в Україні виділяють 
два підвиди: власне нечуйвітер чор-
нуватий (Hieracium atratum Fries subsp. 
subnigrescens (Norrl.) Zahn та нечуйві-
тер темнуватий (Hieracium atratum Fries 
subsp. atrellum Zahn), який дещо відріз-
няється формою прикореневих листків, 
висотою рослини, кількістю кошиків у 
суцвітті та волосків на обгортці.
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Ллойдія пізня (лілійка альпійська)
Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Родина — Лілійні (Liliaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 
5–15 см з довгою вузькою цибулиною, 
яка обгорнута разом з нижньою части-
ною стебла рештками старих листків. 
Прикореневих листків ниткоподібно-лі-
нійної форми — 2–3. На стеблі розташо-
вано від 2 до 4 чергових, коротколанцет-
них листків. Квітки на кінці стебла по-
одинокі, рідко по дві. Оцвітина вільно-
листа, білого кольору, біля основи жов-
тувата з червонуватими рисками. Плід 
— коробочка. Розмножується насінням, 
формує клони.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: геофіт.
Місцезростання: трапляється в субальпій-
ському та альпійському поясах на висоті 
1700–1900 м н.р.м.; на скельних полицях, 
в скельних тріщинах, кам’янистих по-
мірно-вологих місцях, на елювіальних 
слабокислих субстратах.
Поширення в Українських Карпатах: дуже 
рідко на Чорногорі (Великі Кізли, Шпи-
ці, Смотрич). Також вказують для гори 
Близниця (Свидовець) та Мармаросько-
го масиву.
Стан популяцій: популяції ізольовані, ло-
кальні. Площа популяцій від 25 до 250 м². 
Чисельність дорослих особин в оселищах 
від 30 до 100 штук, генеративних — від 
15 до 40 особин.
Загрози: потепління клімату, зникнення 
оселищ внаслідок заростання чагарника-
ми (сосною гірською та вільхою зеленою).

Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — рідкісний. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія CR 

— critically endangered.
Значення: гляціальний релікт на північ-
но-східній межі південної частини аре-
алу в Європі.
Інше: квітконоси під час плодоношення 
не полягають, що перешкоджає розсію-
ванню насіння безпосередньо біля рос-
лини. При розхитуванні стебла вітром та 
розтріскуванні плоду відбувається по-
ширення плоских насінин півмісяцевої 
форми за балістичним типом.

Фото: Юрій Нестерук
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Цибуля скорода сибірська (цибуля сибірська)
Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) Čelak. (A. sibiricum L.)
Родина — Цибулеві (Alliaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 25–
50 см. Листки циліндричні та порожни-
сті. Листочки оцвітини рожево-фіоле-
тового кольору з темними поздовжніми 

жилками, лінійно-ланцетної форми, на 
кінцях гостро звужені, завдовжки від 11 
до 15 мм. Тичинкові нитки шилоподібні, 
коротші за оцвітину на 50–60%.
Період цвітіння: липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: геофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси на висоті від 1380 до 
1800 м  н.р.м. На заболочених луках, 
сфагнових болотах, на вологих місцях 
у криволіссі.
Поширення в Українських Карпатах: спо-
радично на Чорногорі (урочища 

Цибульник, Гаджина, Кізі Улоги, Пого-
рілець), Свидовці, Мармароському ма-
сиві, Чивчинах.
Стан популяцій: популяції ізольовані, 

локальні. Найчисельніша й найбільша 
за площею популяція — в урочищі Ци-
бульник на Чорногорі. В оселищі спосте-
рігається висока щільність та значний 
відсоток квітучих особин.
Загрози: зміна гідрологічного режиму 
в оселищах, висихання та заростання 
боліт.
Охорона: доцільно внести до регіональ-
ного Червоного списку Українських Кар-
пат під категорію LC — least concern.
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: використовують в кулінарії.
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Ситник трироздільний
Juncus trifidus L.
Родина — Ситникові (Juncaceae)

Опис: багаторічна трав’яниста рослина 
заввишки 10–30 см. Утворює щільні дер-
нини. Стебла чисельні, сплюснуто-круг-
лястої форми, вкриті жовто-сірими бли-

скучими піхвами. Листки плоскі та лі-
нійні. Суцвіття складається з 1–3 квіток 
головчастої форми. Листочки оцвітини 
коричневого забарвлення, лише на спин-
ці — зелені. Плід — коробочка, яка трохи 
довша за оцвітину.
Період цвітіння: липень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, епі-
зоохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: альпійський, рід-
ше субальпійський пояси, від 1600 до 
2050 м  н.р.м. Трапляється на луках, 

задернованих схилах, скелях, осипищах, 
сухих і помірно-вологих ґрунтах.
Поширення в Українських Карпатах: часто 
у всіх високогірних районах.

Стан популяцій: популяції континуальні, 
простягаються на великі площі, багато-
чисельні, конкурентні, високої життє-
вості. Мають едифікаторну роль у фіто-
ценозах — творять власні угруповання 
(Juncetum trifidae).
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: у серпні-жовтні рослини створю-
ють характерний рудий аспект високо-
гірних лук.
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Ожика судетська (мохнатка судетська)
Luzula sudetica (Willd.) Schult.
Родина — Ситникові (Juncaceae)

Опис: багаторічна трав’яниста рослина 
заввишки 10–40 см. Стебла червону-
ватого забарвлення. Листки плоскі, із 
замкнутими піхвами. Суцвіття скупче-

не, до 5 мм завдовжки, складається з 1–5 
яйцеподібних, п’яти-, восьмиквіткових 
колосків. Квітки чорно-бурого кольору. 
Листочки оцвітини ланцетні, чорнувато-
го відтінку, з широкими перетинчасти-
ми краями. Плід — коробочка завдовжки 
2–3 мм. Розмножується генеративно та 
вегетативно.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, 
мірмекохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси; на луках, чагарниках, 

осипищах, задернованих ділянках; на 
кислих помірно-вологих ґрунтах, в угру-
пованнях біловусників і костричників.
Поширення в Українських Карпатах: Низь-

кі полонини, Ґорґани, Свидовець, Чор-
ногора, Мармароський масив, Чивчини, 
Гриняви.
Стан популяцій: нормального типу, ча-
сто повночленні, чисельні, просторова 
структура особин дифузного типу, по-
ширені спорадично.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: інформація відсутня.
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Тонконіг альпійський
Poa alpina L.
Родина — Тонконогові (Poaceae)

Опис: багаторічна дернинна рослина 
заввишки 10–50 см. Стебла гладенькі, в 
основі потовщені, одягнені в циліндрич-
ні обгортки з відмерлих піхв. Язички 

нижніх листків непомітні або обрубані, 
завдовжки до 4 мм. Листки завширшки 
2–3 мм, численні, лінійні. Суцвіття — во-
лоть з короткими голими гілочками. Яй-
цеподібні колоски завдовжки 5–10 мм. 
Колоскові луски ланцетні, 3–7 квіткові, з 
коротким вістрям. Нижня квіткова луска 
завдовжки 3,5–4 мм, без помітних серед-
ніх жилок, негусто опушена між кілем та 
крайовими жилками. Плід — зернівка.
Період цвітіння: червень–серпень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.

Місцезростання: субальпійський, рідше 
альпійський пояси, на луках, пасовищах, 
у криволіссі, на кам’янистих схилах.
Поширення в Українських Карпатах: зви-

чайно в усіх високогірних районах, часто 
на Чорногорі та Свидовці.
Стан популяцій: життєздатні, чисельні, 
нормального типу, поширені на значних 
площах.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: плейстоценовий релікт.
Інше: цінна кормова рослина. Деякі фор-
ми здатні до живородіння (вівіпарії) — 
розвитку замість квітів невеличких па-
гонів з листками, які під власною вагою 
пригинаються до землі і вкорінюються.
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Пахуча трава альпійська
Anthoxanthum odoratum L. subsp. alpinum Á. & D. Löve
Родина — Тонконогові (Poaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 
від 30 до 60 см, утворює дернини. Сте-
бла висхідні та гладенькі. Листки лінійні, 
по краях війчасті, до 5 мм завширшки. 

Суцвіття — густа колосоподібна волоть, 
завдовжки від 2 до 7 см, завширшки — 
до 1 см. Одноквіткові колоски завдовж-
ки 7 мм жовтувато-зеленого (бурувато-
го) відтінку. Колоскових лусок — чотири. 
Квітка містить дві плівчасті луски, дві 
тичинки, одну маточку з двома довги-
ми приймочками. Плід — зернівка. Роз-
множується генеративно і вегетативно.
Період цвітіння: травень–червень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський та аль-
пійський пояси; на луках, по чагарниках, 
осипищах, задернованих ділянках; на 

помірно-вологих ґрунтах. В угрупован-
нях чорничників, біловусників, щучни-
ків, куничників тощо.
Поширення в Українських Карпатах: в усіх 

високогірних районах.
Стан популяцій: популяції чисельні, за-
ймають значні площі, з високою жит-
тєвістю та щільністю особин; відіграють 
істотну роль у формуванні високогірних 
ценозів.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: використовують в народній ме-
дицині; рослина має задовільні кормові 
властивості; використовують як арома-
тичний засіб при виробництві настоянок 
та наливок.
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Тимофіївка альпійська
Phleum alpinum L.
Родина — Тонконогові (Poaceae)

Опис: однорічна рослина заввишки 30–
40 см. Стебло пряме, висхідне. Верхні 
стеблові листки мають здуту піхву. Суц-
віття циліндричної форми, завдовжки 

до 3,5 см, зелено-фіолетового відтінку. 
Гілочки суцвіття зростаються з його го-
ловною віссю. Колоскові луски мають 
остюкоподібні закінчення.
Період цвітіння: липень–серпень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський, рідше 
альпійський пояси, на луках, в заростях 
чагарників, на помірно-вологих ґрунтах. 

Трапляється також у верхній частині лі-
сового поясу.
Поширення в Українських Карпатах: часто 
в усіх високогірних районах.

Стан популяцій: життєздатні, багато-
чисельні, нормального типу, займають 
значні площі, часто з лівостороннім ві-
ковим спектром.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: цінна пасовищна рослина, кормо-
ва трава.
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Осока чорнувата
Carex atrata L.
Родина — Осокові (Cyperaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 15–
30 см. Стебла оточені червонуватими, 
частково безлистими піхвами. Листки 
завширшки 3–4 мм, коротші за стебла. 

Яйцеподібні мішечки завдовжки 3–4 мм, 
червонувато-бурого кольору, досить ши-
рокі, голі. Покривні луски чорного ко-
льору. Маточкові колоски яйцеподібної 
форми, розміщені пучком від 3 до 5 штук 
— звислі або прямостоячі.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: автохор.
Життєва форма: гемікриптофіт.
Місцезростання: субальпійський 
та альпійський пояси на висоті 

1600–1950 м н.р.м. Трапляється на луках, 
скелястих схилах, осипищах, чагарниках.
Поширення в Українських Карпатах: у всіх 
високогірних районах.

Стан популяцій: популяції нормального 
типу, чисельні, простягаються на значні 
площі, життєздатні та здебільшого пов-
ночленні.
Загрози: відсутні.
Охорона: не потребує.
Значення: вид на північно-східній межі 
південної частини ареалу в Європі.
Інше: вирощують в альпінаріях.
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Осока малоквіткова
Carex pauciflora Lightf.
Родина — Осокові (Cyperaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 10–
20 см з горизонтальним або підведеним 
кореневищем. Стебла прямі, висхідні — 
при основі з бурими піхвами. Листки 

шорсткі, вузькі та борознисті, зазвичай 
коротші за стебла. Колоски завдовжки до 
1 см. Колосок містить 1–3 тичинкових та 
близько 5 маточкових квіток. Малоквіт-
кові мішечки вузькі, веретеноподібні 
або шилоподібні, блідо-жовтого кольо-
ру, в стиглому стані відігнуті, завдовжки 
6–7 мм. Плід — горішок. Розмножується 
генеративно та вегетативно.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: анемофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор, епі-
зоохор.
Життєва форма: геофіт.
Місцезростання: трапляється на помір-
но-кислих вологих субстратах у пухів-
ково-чагарничково-сфагнових угрупо-
ваннях; на сфагнових болотах у лісовому, 

субальпійському та альпійському поясах, 
до висоти 1800 м н.р.м.
Поширення в Українських Карпатах: Сви-
довець (Шандриаська, Драгобрат), Чор-

ногора (урочище Цибульник, Погорі-
лець), Мармароський масив, Чивчини.
Стан популяцій: популяції ізольовані, ло-
кальні, чисельні — по 5000–10000 особин 
в оселищах, трапляються спорадично. 
Просторова структура популяцій агре-
гативна.
Загрози: осушення та заростання боліт, 
зміни клімату, зміна гідрологічного ре-
жиму в оселищах, витоптування.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — вразливий. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія VU 
— vulnerable.
Значення: вид на південній межі ареалу.
Інше: відомостей немає.
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Псевдорхіс білуватий (левкорхіс білуватий, білозозулинець справжній)
Pseudorchis albida (L.) Á. & D. Löve (Leucorchis albida (L.) E.H.F. Meyer)
Родина — Орхідні (Orchidaceae)

Опис: багаторічна рослина заввишки 10–
30 см. Бульби глибоко розділені до основи. 
Бічні корені довгі. Стебло висхідне, пря-
мостояче, з черговими подовгастими лист-

ками. Нижніх листків 3–4, їхня форма ви-
довжено-обернено-яйцеподібна або лан-
цетно-короткозагострена. Верхніх листків 
1 або 2, вони значно менші, гостріші та за-
звичай ланцетної форми. Суцвіття завдов-
жки до 7 см, циліндричної форми. Приквіт-
ки яйцеподібні або ланцетні, загострені. 
Квітки білі та дрібні, інколи з жовтуватим 
відтінком, густо розміщені на суцвітті. 
Листочки оцвітини зібрані в шолом. Плід 
коробочка. Розмножується генеративно.
Період цвітіння: червень–липень.
Запилення: ентомофіл.
Розповсюдження діаспор: анемохор.
Життєва форма: геофіт.
Місцезростання: лісовий і субальпійський 
пояси на висоті 1200–1700 м н.р.м. На 
вологих луках, в криволіссі на соняч-
них ділянках, на задернованих схилах, 
на слабокислих ґрунтах, в біловусових 
та кострицевих угрупованнях.

Поширення в Українських Карпатах: спо-
радично у всіх високогірних районах, ок-
рім Свидовця.
Стан популяцій: популяції зазвичай мало-

чисельні — в оселищах трапляються від 
кількох десятків до 150 особин. Просто-
рова структура дифузного типу. Вікова 
структура популяцій недосліджена.
Загрози: інтенсивне випасання та нере-
гульоване косіння, зміна гідрологічного 
режиму в оселищах.
Охорона: занесений до Червоної книги 
України, категорія — вразливий. Запро-
понований до регіонального Червоного 
списку Українських Карпат, категорія VU 
— vulnerable. Входить до переліку видів До-
датку 2 «Конвенції про міжнародну тор-
гівлю видами дикої фауни та флори, що 
перебувають під загрозою зникнення».
Значення: гляціальний релікт на пів-
нічно-східній межі південної частини 
ареалу.
Інше: має декоративні властивості, ви-
рощують у ботанічних садах.
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Автохорія  — пристосування рослин до 

поширення діаспор самостійно, без 
допомоги зовнішніх чинників.

Анемохорія  — поширення насіння, плодів 
або спор рослин повітряними течіями.

Антропохорія  — поширення рослин за 
участю людини.

Апогамія  — утворення зародка без про-
цесу запліднення із клітин зародко-
вого мішка.

Асектатор  — вид, який є постійним, але не 
домінантним в угрупованні, відіграє в 
його утворенні другорядну роль та не-
значною мірою впливає на створення 
фітогенного середовища.

Ареал  — територія поширення таксонів 
(видів, родин, родів).

Бернська конвенція  — конвенція про охо-
рону дикої флори та фауни і природ-
них середовищ існування в Європі.

Гемікриптофіти  — багаторічні трав’яні 
рослини, бруньки відновлення яких 
закладаються близько до поверхні 
ґрунту.

Геофіт  — життєва форма багаторічних 
рослин, у яких бруньки відновлення 
знаходяться на підземних органах  — 
цибулинах, бульбах, кореневищах.

Гетерогенний  — неоднорідний.
Гідрохорія  — розповсюдження діаспор 

водою.
Гляціальний  — льодовиковий.
Голарктика  — біогеографічний регіон, 

який включає екосистеми всіх райо-
нів Північної півкулі.

Голоцен  — сучасна епоха четвертинного 
періоду, яка розпочалася близько 12000 
років тому.

Демутація  — відновлення екосистеми піс-
ля зміни її стану.

Диз’юнктивний  — розірваний.
Дихотомічне галуження  — утворен-

ня двох рівнозначних бічних гі-
лок в результаті роздвоєння точки 
росту — найпростіший механізм, 

характерний для водоростей, мохів 
та плаунів.

Діаспори  — частини рослин різного мор-
фологічного походження (насінина, 
плід, спора, бульба, цибулина тощо), 
які виконують функцію розмноження 
та розселення.

Дрейф генів (генетичний дрейф)  — зміна 
частоти трапляння генетичних аллелей 
(варіантів гену) у популяції з часом — 
один із механізмів еволюції.

Едифікатор  — рослина, яка формує рос-
линне угруповання.

Екологічна ніша  — місце виду в природі, 
яке включає не лише його положення 
в просторі, але й його функціональне 
місце в угрупованні.

Екотоп  — комплекс екологічних факторів 
на ділянці земної поверхні.

Елювій  — продукти вивітрювання гір-
ських порід.

Ендеміки  – таксони (види, роди, родини 
тощо), які мають географічно обмеже-
ну територію поширення.

Ендозоохорія  — поширення діаспор (на-
сіння, плодів) тваринами шляхом їх 
проходження через травний тракт.

Ентомофілія  — запилення рослин кома-
хами.

Епізоохорія  — перенесення діаспор (насін-
ня, спор, плодів) на поверхні тіла тварин.

Євразійський тип ареалу  — види поширені 
в Європі та Азії.

Євроамериканський тип ареалу  — види по-
ширені в Європі та Америці.

Життєздатність  — сукупність властивос-
тей, ознак і зв’язків, які забезпечують 
популяції притаманну здатність під-
тримувати рівень системної організа-
ції, необхідний для збереження базо-
вих функцій — відновлення, розселен-
ня та еволюції (Жиляев, 2005).

Загальна та ефективна чисельність особин  
— чисельність дорослих та генератив-
них особин у популяції.
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Індекс відновлення популяцій  — показ-
ник, який обчислюється за відношен-
ням чисельності прегенеративних 
(молоді особини, які ще не здатні до 
репродукції) до генеративних особин 
у популяції.

Клімаксове угруповання  — кінцеві угру-
повання в сукцесійному ряді, які при-
таманні для конкретних ґрунтово-клі-
матичних умов.

Коефіцієнт генерування  — показник в по-
пуляційній екології, який визначаєть-
ся, як відношення чисельності гене-
ративних до дорослих особин у попу-
ляції, виражений у відсотках (Царик 
та ін., 2004).

Мезофіти  — рослини, які ростуть у помір-
но зволоженому середовищі.

Мірмекохорія  — поширення насіння та 
інших зачатків рослин мурахами.

Морена  — уламковий матеріал, який від-
кладається льодовиком під час його 
пересування.

Нанофанерофіт («карликові» фанерофіти)  
— життєва форма рослини, у яких 
бруньки відновлення розташовані 
високо над землею. Зазвичай низь-
кі кущі та кущики; дерева та чагар-
ники відносять в основному до фа-
нерофітів.

Насіннєва продуктивність  — кількість на-
сіння, яка утворюється в одному пло-
ді, на одному пагоні або особині впро-
довж вегетаційного сезону.

Онтогенез  — індивідуальний розвиток 
організмів.

Орографія  — елементи рельєфу  — хребти, 
височини, улоговини тощо.

«Оселищна директива»  — Директива Єв-
ропейського союзу 92/43/ЄЕС про збе-
реження природних оселищ та видів 
природної фауни і флори.

Пасторальне навантаження  — вплив на лу-
ки випасу худоби.

Первинні сукцесії  — поява та розвиток 
рослинних угруповань в оселищах, де 
раніше не було рослинності.

Плейстоцен  — епоха четвертинного пе-
ріоду, яка розпочалась 2,5 млн років 
тому і закінчилася 12000 років тому.

Популяція  — група організмів одного 
виду, яка протягом тривалого ча-
су заселяє певну територію, вільно 
схрещується між собою та відокрем-
лена від сусідніх груп певними бар’є-
рами.

Проективне покриття  — показник, який 
відображає    площу проекції видів   на
по  верхню ґрунту.

Регенераційна ніша  — це такі компонен-
ти екологічної ніші та її розміри, які 
потрібні для реалізації насіннєвої про-
дуктивності, проростання насіння, що 
забезпечує заміну однієї зрілої особи-
ни іншою (Grubb, 1977).

Релікт  — пережиток флори чи фауни ми-
нулих геологічних епох.

Рефугіум  — частина території, де орга-
нізм чи група організмів переживають 
несприятливі умови існування в пев-
ний геологічний період. 

Симбіоз  — взаємовигідне співіснування 
різних біологічних видів.

Стенотопний  — організм або група орга-
нізмів з вузьким діапазоном толерант-
ності до екологічних факторів.

Стохастичний  — випадковий.
Сукцесія  — послідовна зміна одних угру-

повань іншими на певній ділянці се-
редовища.

Терофіт  — однорічна рослина, яка зимує 
у вигляді насіння або спор.

Третинні релікти  — види, що збереглися до 
наших днів з третинного періоду, який 
розпочався близько 65 млн років тому 
і тривав до початку плейстоценового 
зледеніння.

Філогеографія  — міждисциплінарний 
науковий напрямок, що вивчає прин-
ципи і процеси, які визначають гео-
графічний розподіл генеалогічних лі-
ній як на внутрішньовидовому рівні, 
так і серед близькоспоріднених видів 
(Avise, 2008).
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Фітоценоз  — угруповання рослин на пев-
ній території з усіма функціональними 
зв’язками між ними та середовищем 
існування.

Фліш  — морські осадові породи переваж-
но уламкового походження.

Хамефіти  — невеличкі рослини (за-
звичай чагарнички, напівчагарни-
ки, мохи), бруньки відновлення яких 
розташовані на висоті 20-30 см над 
землею і захищені від вимерзання 
лусками, підстилкою або сніговим 
покривом.

Хіонофільні угруповання  — рослинні угру-
повання, які трапляються в місцях три-
валого залягання снігу.

Ценозоутворюючий  — вид, який домінує і 
є основним у рослинному угрупованні.

Ценопопуляція  — популяція в межах пев-
ного рослинного угруповання (фіто-
ценозу).

Циркумполярний вид  — таксон, який по-
ширений в приполярних регіонах Пів-
нічної півкулі.

Щільність особин  — число особин на оди-
ницю площі.

Стежка у високогір’ї
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SUMMARY
This book is dedicated to a special 

group of organisms — arctic-alpine plants, 
which play an important role in the ecosys-
tems of Arctic and subarctic regions and in 
the mountains of the Northern Hemisphere. 
These plants are not chosen by chance. 
There is a large part of wide-spread, ceno-
sis-forming and rare species among them in 
the Ukrainian Carpathians. Among the arc-
tic-alpine plants there are many relics and 
endangered species, they are silent witness-
es of ancient geological and climatic events 
that took place on our planet during the 
glacial periods. Arctic-alpine species can 
also serve as model organisms in studies 
related to ecosystem responses to climate 
change, which is especially relevant today. 
Useful and aesthetic properties of many of 
them led to their extensive use by man. The 

result of this is reduction of distribution 
area, changes in population structure and 
other negative processes.

Global areas of arctic-alpine species 
are disjunctive, which is caused by fluctu-
ations in the levels of continental glacia-
tion, climate changes and the formation of 
landscape in the Holocene (Сенчина, 2001, 
2003). Migration of species from the Arctic 
to the regions of the temperate latitudes 
occurred during the ice ages. The last ice 
age ended 12 thousand years ago: it was 
characterized by a significant increase of 
the area of polar, continental and moun-
tainous glaciers. Temperature decrease was 
so significant that glaciers reached the re-
gions of Ukrainian Polissya. The mountain 
systems of Europe were also covered with a 
thick layer of ice. At that time, the areas of 

Rocks on Mt. Shpyci, Chornohora range
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plants were sandwiched between ice-cov-
ered mountains and the southern edge of 
the continental glacier. After the last gla-
ciation, another period of warming began, 
and is still ongoing. This led to modifica-
tion of environmental conditions which 
cold-loving species had to adapt to — the 
postglacial migration of plants started. On 
the one hand, the plants started shifting to 
the mountains and on the other, following 
the retreating glacier cold-loving flora mi-
grated to the north. Climate warming af-
fected the transformation of ecosystems 
and caused reduction of suitable habitat. 
Most arctic and alpine plants on the Cen-
tral European plain were extinct. Among 
favorable ecotypes left for the existence 
of the cold-loving species were Arctic and 
subarctic regions and the mountain rang-
es of the Northern Hemisphere — the Car-
pathians, the Alps, the Caucasus and others. 
This geographical gap in the area of these 
species combined them into one group — 
arctic-alpine organisms.

In Ukrainian flora, arctic-alpine species 
are distributed mainly in the Carpathians. 
Highland plants are organisms with charac-
teristic morphology and physiology, which 
is the result of adaptive evolution to the pe-
culiar conditions of existence (Стратегія.., 
2001). In the Ukrainian Carpathians, the 
arctic-alpine element of flora equals 67 spe-
cies, which is about 7.4% of the highland 
flora (Малиновський, 1980; Тасєнкевич, 
2003, 2005). Out of those, 55 species have 
Holarctic type of area, 3 species are with 
Eurasian area, 6 species have Euro-Amer-
ican area and 3 species have European area.

Many rare arctic-alpine plants are con-
fined to the glacial landforms, which in-
clude ancient glacial cirques and rocky ridg-
es of mountain ranges. There are very few 
geographic massifs with such landscapes in 
this region. Chornohora, Svydovets, Mar-
marosh and Chyvchyny ranges are the basic 
refugia for rare arctic-alpine plant species. 
They may also be found in other areas, but 

the ones listed above are the centers of their 
distribution in Ukraine.

Scientists have shown great interest 
in the nature of Eastern Carpathians since 
the middle of nineteenth century. Namely, 
Hugo Zapalovich, a famous Polish traveler 
and botanist analyzed the vegetation of Po-
kutskyy and Marmarosh mountains during 
this period (Zapałowicz, 1889). Researchers 
of the first half of the twentieth century 
were working actively in these and relat-
ed fields, namely: Karel Domin (Domin, 
1930), Milosh Deyl (Deyl, 1940), Grze-
gorz Kozij (Kozij, 1932), Andrzej Srodon 
(Środoń, 1948), Bogumil Pawlowski and 
Jan Walas (Pawłowski, 1937; Pawłowski, 
Walas, 1949). It was at the beginning of 
the XX century when scientists under-
stood the importance and uniqueness of 
the Eastern Carpathians, in particular the 
nature of Chornohora massif. This is evi-
denced by nature conservation studies and 
scientific researches conducted by Stanis-
law Kulchynski, Alexander Kozikovski and 
famous Lviv botanist Tadeush Wilchynski 
(Kulczyński, Kozikowski, Wilczyński, 1926). 
Active investigation of subalpine and al-
pine zones in the mid-twentieth century 
led to a deeper study of secondary plant 
communities (mostly Nardetum strictae and 
shrub communities), which is still in pro-
gress (Бережной, 1959; Малиновський, 
1991).

The School of population ecology of 
the Institute of Ecology of the Carpathi-
an of the National Academy of Sciences 
of Ukraine (K.A. Malynowski, Y.V. Tsaryk, 
G.G. Zhilyaev, V.H. Kyyak, Y.Y. Kobiv, V.M. 
Bilonoha, R.I. Dmytrakh, I.M. Danylyk, 
N.M. Sychak, Y.Y. Nesteruk, L.V. Gynda) 
has made a significant contribution to the 
study of populations of rare, endemic, relict 
and boundary-area species (Структура.., 
1998; Стратегія.., 2001; Рідкісні.., 
2002; Внутрішньопопуляційна.., 2004; 
Життєздатність.., 2009; Механізми.., 
2014). In particular, small populations of 
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rare species were investigated by Volody-
myr Kyyak (2009, 2013).

Scientific sources about issues concern-
ing rare arctic-alpine species are fragmen-
tary. Ecological and geographical regular-
ities of their distribution in the Ukrainian 
Carpathians, adaptive capacity and pecu-
liarities of strategies in plant communities 
were studied by B.V. Senchyna (Сенчина, 
2001, 2003). Scientific sources contain ma-
terials about the phylogeography of arc-
tic-alpine species (Ronikier, 2011), their 
role in the formation of highland plant 
communities (Кияк та ін., 2007), and in 
the functioning of chionophilous plant 

communities (Штупун, 2011), about the 
features of biology and ecology of Bartsia 
alpina L. (Taylor, 2003), Lloydia serotina (L.) 
Reichenb. (Jones, 1999; Бесеганич та ін., 
2001; Кобів, 2014), Loiseleuria procumbens 
(L.) Desv. (Boratyński, 2003) and Pedicularis 
oederi Vahl (Kobiv, Nesteruk, 2001; Кобів, 
2013), about the taxonomy of Cerastium al-
pinum L. subsp. lanatum (Lam.) Ascherson 
et Graebner (Boşcaiu, 1997), about the dy-
namics of seed germination and similari-
ty of Anemone narcissifоlіa L. (Вайнагий, 
1962), the genetic structure of populations 
Dryas octopetala L. and Saussurea alpina (L.) 
DC. (Vik et al., 2010; Kreuzer, 2014). For S. 
alpina and Salix herbacea L., the features 

of ontogenesis and shoot systems forma-
tion were determined (Залесcкая, 2004; 
Прокопів, 2009; Починок, 2010). A high 
variability of individuals in different hab-
itats was revealed for S. alpina and it was 
determined that the indicator of po pu la-
tions viability is the presence or absence 
of reproductive age group in their structure 
(Внутрішньопопуляційна.., 2004).

Genetic studies have established that 
populations of many highland plant spe-
cies are not homogeneous. On the contrary, 
their genetic structure is heterogeneous 
(Weppler, Stöcklin, 2005). Sexual reproduc-
tion promotes considerable genetic diver-
sity. A part of generative and vegetative 
reproduction in highland populations de-
pends on individual plasticity of individuals 
and local environmental conditions. For 
example, vegetative reproduction is often 
found in firm-bunch conditions and late 
succession communities (Price, Marshall, 
1999), while generative reproduction is not-
ed for pioneering species in primary suc-
cessions (Воронкова, 2011). In particular, 
Oxyria digyna (L.) Hill and Saxifraga aizoides 
L. reproduce sexually when colonizing new 
territories (Stöcklin, 1996; Jumpponen et 
al., 1999).

Microphytoclimate plays an important 
role in alpine ecosystems. In particular, the 
climate condition inside the populations 
of pillow-like shrubs and prostrate shrubs 
can be different from the environment 
(Körner, 2003). Temperature control pro-
vides self-maintenance of populations in 
dynamic environment.

Due to global climate changes many 
arctic-alpine species on the southern bor-
der of their distribution, in the mountains 
of temperate latitudes, tend to show re-
duction in their population range, chang-
es in population structure and dynamics 
(Harald, 1996; Beniston, 1997; Theurillat, 
Guisan, 2001; Lesica, McCune, 2004; Кобів, 
2009; Кобів та ін., 2009; Erschbamer et 
al., 2009).

Salix herbacea L.
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Changes in natural conditions and ac-
tive human exploration of subalpine and 
alpine zones often lead to formation of un-
favorable environment for rare plant spe-
cies. Most of the original plant commu-
nities in the Ukrainian Carpathians have 
undergone transformation. Some species 
and communities disappeared as a result of 
destruction of crooked and twisted woods 
in subalpine zone. Consequently, anthro-
pochores have expanded and secondary 
plant communities have formed in the 
highlands (Малиновський, 2002). Today, 
due to climate warming, establishment of 
nature protected areas on some territories 
and decline of farming in the highlands, we 
observe the contrary — rising of the upper 
forest limit, increase of bushlands, shrubs 

and firm-bunch communities in the subal-
pine and alpine zones.

Among the arctic-alpine plants spread 
in the Ukrainian Carpathians, there is a 
large part of rare species. For instance, 28 
species are listed in the Red Book of Ukraine 
(Червона книга.., 2009). Out of them, 16 
species are rare (R — rare), 5 species are 
vulnerable (VU — vulnerable), 5 are endan-
gered (EN — endangered), 1 is unvalued (NE 
— not evaluated), and 1 is extinct in nature 
(EW — extinct in the wild). In particular: 
Ane mo ne narcissiflora — VU, Aster alpinus 
L. — R, Carex bicolor Bellardi ex All. — R, 
Carex fuligi nosa Schkuhr — R, Carex pauci-
flora Lightf. — VU, Carex rupestris All. — R, 
Carex lachenalii Schkuhr — EN, Cerastium 
cerastoides (L.) Britton — R, Cystopteris 

Alpine meadows on the Svydovets massif
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montana (Lam.) Bernh. ex Desv. — R, Dryas 
octopetala — R, Gentiana nivalis L. — EN, 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et 
Mart. — NE, Pseudorchis albida (L.) Á. & D. 
Löve — VU, Lloydia serotina — R, Lycopodi-
um alpinum L. — R, Loiseleuria procumbens 
— R, Minuartia verna (L.) Hiern subsp. gerar-
dii (Willk.) Hayek — R, Oxyria digyna — R, 
Pedicularis oederi — EN, Pinguicula alpina 
L. — R, Rhodiola rosea L. — VU, Salix her-

bacea — R, Saxifraga oppositifolia L. — EW, 
Saxifraga aizoides — EN, Saussurea alpina 
— R, Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. 
ex Schrank et C.F.P.Mart. — VU, Veronica 

fruticans Jacq. — R, Woodsia alpina (Bolton) 
S.F. Gray — EN. It is important to contin-
ue evaluating the conservation status of 
species in accordance with international 
rarity categories (IUCN, 2012) and to cre-
ate regional Red Lists (Карпатські.., 2002; 
Рідкісні.., 2002; Нестерук, 2014).

It is known that due to intensive tram-
pling there is a decrease of many species’ 
population viability (Prędko, Winnicki, 

2006; Mingyu et al., 2009). There are a lot 
of populations among arctic-alpine plants 
that are represented by small number of 
individuals or small areas of their habitats. 

Anthropogenic pressure near Nesamovyte lake
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These species are particularly vulnerable to 
exogenous disturbances and stochastic en-
vironmental changes (Царик та ін., 2005).

Under grazing, populations of Anemo ne 
narcissiflora and Bartsia alpina were found 
to show lower coefficient of generative re-
production, density of species and seed pro-
duction, but more active vegetative repro-
duction (Черепанин, 2015). Intensive tram-
pling has negative impact on populations 
of Loiseleuria procumbens, Salix herbacea 
and Dryas octopetala; for them, the pro-
jective cover of individuals and indexes of 
annual shoots growth are reduced. But it is 
not always that human pressure has a neg-
ative effect. For example, grass reduction 
and soil surface denudation due to moder-
ate anthropogenic influences, can stimulate 
overgrowth of Loiseleuria procumbens and 
Salix herbacea. However, because of high 
density of Juncus trifidus L. and Festuсa ai-
roides Lam., the projective covering and the 
percentage of flowering shoots of rare arc-
tic-alpine species are reduced.

It is important to eliminate human im-
pact on populations with low vitality and 
species with significant rarity level. Espe-
cially in terms of grazing, trampling, pick-
ing and uprooting plants (Wojtuń, 2007). 
However, withdrawal of land from economic 
use or absolute nature protection do not al-
ways give the desired effect, as due to rising 
of the upper forest limit and overgrowing 
of meadows in some places the habitats 
of rare species are reducing (Tasenkevich, 
Kalinovych, 2013). Therefore, introduction 
of active nature protection and controlled 
grazing in certain areas of nature reserves 
and national parks can help reserve rare 
communities and renew traditional man-
agement forms.

Reservation of natural conditions in 
habitats is important for the highlands of 
the Ukrainian Carpathians. In accordance 
with the Berne Convention and Habitat Di-
rective conservation of natural habitats of 
species and enabling their reproduction is 

an important mechanism of protecting bio-
diversity (Convention.., 1979; Council Di-
rective.., 1992). That’s why reservation of 
subalpine and alpine habitats is the prior-
ity task in protection of rare plant species.

Ecotopes transformation and changes 
in habitat properties are the most threat-
ening factors for many rare arctic-alpine 
species. For example, drying of mesophyt-
ic meadows and highland bogs may result 
in decrease of area of the last population 
of Pedicularis oederi in Ukraine, as well as 
the populations of Carex pauciflora. Narrow 
ecological-coenotical amplitude of Lloydia 
serotina and overgrowing of its ecotopes by 
Pinus mugo Turra due to rising of upper for-
est limit, lead to reduction in the number 
of individuals and narrowing of its habi-
tats, which are not too numerous. Shrub 
invasion into high mountains grasslands 
is also threatening for the single Ukrainian 
population of Saxifraga aizoides in Gadzyna 
glacial cirque in Chornohora (Kobiv, 2016). 
Therefore, it is important to control demu-
tation processes in unique ecosystems to 
reserve endangered plants and if it is nec-
essary to take active protection measures 
— to remove more competitive and aggres-
sive species.

It is also important to comply with 
appli cable environmental regulations es-
tablished within protected areas in order 
to preserve endangered species. For in-
stance, population of rare Saussurea alpina 
on Petros Mountain is exposed to pastoral 
load. Grazing cattle causes a decrease in 
popu lation quantity and its aging, breaks 
in flowering of generative individuals and 
reduction of their vitality. Hiking trail 
passes through the population of Saus-
surea alpina on Brebeneskul Mountain in 
Chornohora. Taking into account the ex-
ceptional value of the habitat where the 
only Ukrainian population of Callianthe-
mum coriandrifolium Reichenb. exists, and 
rare Rhodiola rosea and Ranunculus thora L. 
grow, recreational impact on this territory 
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need to be significantly reduced. This can 
be achieved by settling the tourist route 
through the roundabout path, which runs 
below the habitat.

For efficient assessment of population 
conditions of rare arctic-alpine species it is 
necessary to conduct monitoring of major 
structural and functional parameters on 
stationary research plots. It is important 
to use the next indicators as the most in-
formative criteria: the area of population, 
general and effective number of individuals 
in the population, regeneration coefficient 
and recovery index, density of generative 
and vegetative individuals, types of spatial 
distribution of individuals.

While planning nature protection meas-
ures, it is important to determine the critical 
living conditions of populations. To do so, 
we can make use of information about the 
regeneration niche of species, which is often 
much more narrow than the ecological niche 
of adult individuals. Therefore the possibility 
of realization of regeneration niche can be a 
determining factor for the existence of popu-
lations (Wake, 2009). While taking measures 
for reintroduction of species it is necessary 
to take into account information about their 
eco-coenotic strategy and spatial variabili-
ty of regenerative niche, because ecological 
niche of generative individuals may differ 
significantly from the niche of progeny. For 

Pip Ivan Mountain. The building on the top of the mountain is the former Polish observatory. Today it is a highland research 
station of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University and Chornohora Search and Rescue station of the State 

Emergency Service of Ukraine in Ivano-Frankivsk region
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example, favorable conditions for regenera-
tion of adult individuals may have negative 
influence on the development of seedlings 
and vice versa (Кияк, 2013).

It is important to understand the ge-
netic structure of arctic-alpine species of 
plants to develop effective measures of 
their protection. Such information is es-
pecially valuable while analyzing small 
populations, in which we often observe 
genetic drifts, which may significantly re-
duce genetic diversity (Avise, 2008). In ad-
dition, genetic studies can answer our ques-
tions about genetic information exchange 
mechanisms, geographic and evolutionary 
processes within species, and prospects of 
existence of populations (Kreuzer, 2014). 
Therefore, analysis of these processes re-
quires future research.

Many arctic-alpine species are pro-
tected on the territories of Carpathian bio-
sphere reserve, Carpathian national nature 
park and on the lands of other nature pro-
tected areas. For successful conservation 
of rare plants it is necessary to proceed 
working on expanding the surface of   pro-
tected areas and creating new objects of 
nature-reserve fund. In particular, it would 
be relevant implementing nature conserva-
tion status for mountain groups Troyaska, 
Dohyaska and Hereshaska in the north-west 

of the Svydovets ridge. Considering the fact 
that a large part of rare species extends 
on Chornohora massif from the Munchel 
Mountain to the Pip Ivan Mountain, it is 
important to expand the surface of protect-
ed areas in the south-eastern part of the 
ridge. Chyvchyn Mountain in Chyvchyny 
massif is interesting for creating a botani-
cal reserve there.

Despite the considerable number of 
publications and studies, arctic-alpine 
species of the Ukrainian Carpathians are 
not completely studied. The inter- and in-
trapopulation variation of many of them 
are not fully investigated. Namely, ques-
tions about the genetic structure of pop-
ulations, the spatial spread of individu-
als, peculiarities of their reproduction, the 
impact of exo genous disturbances on the 
viability of popu lations, habitat charac-
teristics and their role in ensuring suc-
cessful self-regeneration of populations 
are poorly researched. This information is 
necessary to determine the mechanisms 
that ensure evolution of species and their 
adaptation to changing environmental 
conditions, to develop the measures for 
conservation, reproduction and monitor-
ing of populations of rare arctic-alpine 
species in natural and anthropogenically 
altered conditions.
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