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A BSTRACT : Viola cornuta is an endemic species of the Pyrenees and Cordillera
Cantabrica. It was introduced into other parts of Europe as an ornamental plant and
naturalized in several European mountain ranges. In Poland, the species was sporadically
cultivated probably since 18/19 th century. First naturalized Polish population was
found in meadows near remnants of the Orle settlement in the Izerskie Mts (SW
Poland). The population is stable, occupies area of 300 m2 and consists of ca.
50 000 stems. Estimation of number of plants is impossible due to intensive vegetative
reproduction by stolones. The species occurs in mountain meadows of the PolygonoTrisetion alliance and Nardus-grasslands of the Nardion alliance. No negative influences
on native species or plant communities have been observed.
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Wstêp
Gatunki obcego pochodzenia we florze Polski s¹ obiektem badañ od wielu
lat i choæ uwaga badaczy skupia³a siê w znacznym stopniu na gatunkach
inwazyjnych, to obecnie flora gatunków obcych jest rozpoznana bardzo dobrze.
Syntez¹ dotychczasowych badañ jest opracowanie Tokarskiej-Guzik i in. (2012).
Odznaczaj¹c¹ siê grup¹ wród gatunków obcych s¹ taksony, które mo¿na nazwaæ
reliktami uprawowymi: roliny uprawiane w przesz³oci ze wzglêdu na ró¿ne
walory (m.in. smakowe, lecznicze, ozdobne), których uprawa z ró¿nych
Szczêniak E., Potocka J. 2015. Fio³ek rogaty Viola cornuta L. (Violaceae)  neofit zadomowiony
w Górach Izerskich). Acta Botanica Silesiaca 11: 159171.

160

Ewa-Szczêniak,-Joanna-Potocka

160

powodów zosta³a przerwana. Na Dolnym l¹sku interesuj¹ca jest grupa
gatunków uprawianych przed 1945 r. i porzuconych po wymianie ludnoci po
II wojnie wiatowej  taksony przetrwa³y w zbiorowiskach antropogenicznych
i stanowi¹ specyficzn¹ pami¹tkê historii tych ziem. Nale¿¹ do nich m.in. Meum
atamanthicum Jacq., Myrris odorata (L.) Scop., Rumex alpinus L. i Peucedanum
ostruthium (L.) W. D. J. Koch. Biologia i rozmieszczenie wiêkszoci z nich s¹
dobrze rozpoznane, jednak ze wzglêdu na nierówny stopieñ zbadania flory
poszczególnych mikroregionów, a szczególnie pasm sudeckich, nadal odnajdowane s¹ nowe gatunki.
Efektownie kwitn¹cy fio³ek zosta³ po raz pierwszy zaobserwowany w 1991 r.
na ³¹ce przy osadzie Orle w Górach Izerskich, bêd¹cej pozosta³oci¹ po dawnej
hucie szk³a i towarzysz¹cych jej zabudowaniach. Wówczas b³êdnie oznaczono
go jako nietypow¹ formê Viola saxatilis F. W. Schmidt (Szczêniak, Potocka
npbl.; Potocka 2004). W roku 2014, po powtórnym zebraniu i oznaczeniu, zosta³
zaklasyfikowany jako Viola cornuta L.  gatunek obcy we florze Polski.
Stopieñ zadomowienia i status Viola cornuta w Polsce w wietle dotychczasowych danych nie jest okrelony. W opracowaniu Flora polska nie zosta³ on
odnotowany (Zab³ocki 1947), jednak s¹dz¹c po czasie wydania praca ta nie
zawiera³a pe³nego opracowania gatunków ziem zachodnich. Szafer i in. w Rolinach
Polskich (od pierwszego wydania po ostatnie w 1988 roku) nie podaje Viola
cornuta dla Polski, w Atlasie rozmieszczenia rolin naczyniowych w Polsce
tak¿e nie by³ ujêty (Zaj¹c, Zaj¹c 2001). Rutkowski (1998 i wydania póniejsze
do 2006) podaje go jako uprawiany i dziczej¹cy, bez szczegó³owych informacji
o wystêpowaniu i trwa³oci stanowisk. W zestawieniu gatunków wystêpuj¹cych
w Polsce (Mirek i in. 2002) klasyfikowany by³ wy³¹cznie jako rolina uprawiana,
Urbisz (2011) nie w³¹cza go do grupy efemerofitów, Tokarska-Guzik i in. (2012)
nie podaje fio³ka rogatego w grupie gatunków obcych zadomowionych w Polsce.
Wed³ug dostêpnej literatury i wiedzy autorek stwierdzone w Górach Izerskich
stanowisko fio³ka rogatego jest jego jedynym wyst¹pieniem w zbiorowiskach
pó³naturalnych w Polsce i jedynym utrzymuj¹cym siê tak d³ugo. Z tych wzglêdów
podjête zosta³y szczegó³owe badania populacji.
Celem niniejszej pracy jest ocena liczebnoci populacji, jej ¿ywotnoci i stanu
zachowania, wp³ywu na zastane zbiorowiska rolinne oraz okrelenie aktualnego
statusu gatunku we florze Polski.

1. Charakterystyka gatunku
Fio³ek rogaty Viola cornuta L. jest uznawany za endemit Pirenejów, wystêpuje
w hiszpañskiej i francuskiej czêci pasma od rejonu zatoki Biskajskiej po wzgórza
Corbieres, które stanowi¹ wschodni¹ granicê jego naturalnego zasiêgu. W naturze
ronie na górskich ³¹kach i pastwiskach, na siedliskach od wilgotnych i zacie-
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nionych po s³oneczne, suche i skaliste, do wysokoci 2300 m n.p.m., g³ównie
na pod³o¿u zasadowym (Muñoz Garmendia i in. 1993). Ze wzglêdu na walory
ozdobne by³ i nadal jest uprawiany na du¿o szerszym obszarze. W uprawach
pojawiaj¹ siê tak¿e jego mieszañce  ³¹cznie znanych jest oko³o 25 kultywarów.
Zdzicza³e populacje by³y odnotowywane w ró¿nych pasmach górskich Europy,
min. w Wielkiej Brytanii, W³oszech, Szwajcarii, Austrii, S³owenii i Rumunii
(Valentine i in. 1968; Gams 1975).
Jest to gatunek wieloletni, hemikryptofit. Z cienkiego, p³o¿¹cego, podziemnego
k³¹cza wyrastaj¹ bardzo cienkie roz³ogi rozprzestrzeniaj¹ce siê na powierzchni
gleby oraz ob³e ³odygi, wzniesione, przewa¿nie pojedyncze lub rozga³êzione
w dolnej czêci, osi¹gaj¹ce wysokoæ 1540(80) cm. Licie maj¹ 24 cm d³ugoci,
blaszki s¹ jajowate, lekko zaostrzone na szczycie, w nasadzie s³abo klinowate
do sercowatych, ogonkowe, od spodu ow³osione. Krótsze od lici przylistki s¹
jajowate do jajowato-trójk¹tnych, 1,52 cm d³ugie, wyranie karbowane, lecz nie
s¹ palczasto podzielone. Du¿e, wonne, owadopylne kwiaty osi¹gaj¹ wielkoæ do
4 cm, s¹ fioletowe, liliowe lub bia³e (bez ¿ó³tego; ryc. 1), z ostrog¹ 11,5 cm
d³ug¹, równow¹sk¹, cienk¹. Boczne p³atki maj¹ skierowane nieznacznie do góry
lub w bok i p³atki nie zachodz¹ na siebie. Kwiaty s¹ umieszczone na szypu³kach
do 10(15) cm d³ugoci, listki przykwiatowe znajduj¹ siê powy¿ej po³owy d³ugoci

Ryc. 1. Viola cornuta L. w Górach Izerskich: typowe i albinotyczne kwiaty (fot. E . Szczêniak)
Fig. 1. Viola cornuta L. in the Izerskie Mts.: typical and albinotic flowers (photo E. Szczêniak)
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szypu³ki. Kwitnienie przypada na okres od VI do VII. Jajowate w kszta³cie torebki
s¹ têpo graniaste i nagie, 710 × 5 mm, nasiona drobne, br¹zowawe, 1,7 do 2 mm
d³ugoci. 2n=22 (Muñoz Garmendia i in. 1993; Kirschner, Skalický 1990).
Na stanowiskach odnotowanych na granicy Czech i po³udniowych Moraw
w Republice Czeskiej fio³ek rogaty wystêpuje w mezofilnych zbiorowiskach
trawiastych ze zwi¹zków Violion caninae i Caricion fuscae, na pogórzu
i w ni¿szych po³o¿eniach górskich, na wysokoci do 1060 m n.p.m. Dawniej
by³ czêsto uprawiany, obecnie zdarza siê to zdecydowanie rzadziej, chocia¿
powraca na fali mody na ogrody naturalistyczne. Generalnie rzadko dziczeje
(Kirschner, Skalický 1990; Kubát 2002). W czeskiej florze Viola cornuta jest
klasyfikowany jako neoindigenofit (Kirschner, Skalický 1990), co odpowiada
holoagriofitowi w ujêciu Sudnik-Wójcikowskiej i Koniewskiej (1988).

2. Charakterystyka terenu badañ
Góry Izerskie charakteryzuj¹ siê ³agodn¹ rzeb¹, rozleg³¹ czêci¹ wierzchowinow¹ (od Wysokiego Grzbietu a¿ po masyw Jizery, Èernej i Studniènej hory
po czeskiej stronie) z obszernymi, kotlinowatymi zaklêniêciami terenu.
Najwy¿sze kulminacje po polskiej stronie pasma to (id¹c od zachodu): Smrek
1124 m n.p.m., Stóg Izerski 1107 m n.p.m., Wysoka Kopa 1126 m n.p.m., Izerskie
Garby 1084 m n.p.m., Zwalisko 1047 m n.p.m. i Wysoki Kamieñ 1058 m n.p.m.
Góry Izerskie nale¿¹ do najch³odniejszych, a jednoczenie najwilgotniejszych
miejsc w Polsce. Przymrozki wystêpuj¹ w tym regionie przez ca³y rok, w czerwcu
i lipcu temperatura spada nawet do -10°C. Opady siêgaj¹ powy¿ej 1700 mm
(redni roczny opad z wielolecia na stanowisku U Studanky po czeskiej stronie),
co daje wiêksze zmierzone wartoci opadu ni¿ w Karkonoszach. Góry te cechuje
jednoczenie kontynentalizm typowy dla kotlin i nadoceanizm typowy dla gór
(Sobik 1998). Kombinacja czynników klimatycznych i rzeby terenu sprawia,
¿e piêtra klimatyczne i rolinne s¹ wyranie obni¿one w stosunku do innych
pasm Sudetów, w tym Karkonoszy. Ca³a wierzchowina, od ok. 800 m do ponad
1000 m n.p.m. znajduje siê w strefie regla górnego (Potocka 2004). Stwierdzone
stanowisko Viola cornuta znajduje siê w obszarze zmrozowiskowym doliny
Kamionka (Sobik i Urban 2000).
Wierzchowinowa czêæ Gór Izerskich ze wzglêdu na warunki rodowiska,
nie sprzyja³a osadnictwu. Po stronie l¹skiej pierwsza sta³a osada powsta³a
dopiero w po³owie XVII w.  dawna wie Gross Iser na obecnej Hali Izerskiej
(Staffa i in. 1989), czyli póniej ni¿ pierwsze budy pasterskie w l¹skich
Karkonoszach. Surowy klimat sprawi³, ¿e g³ównym zajêciem mieszkañców wsi,
podobnie jak w Karkonoszach, by³o pasterstwo, a póniej obs³uga coraz
liczniejszych turystów.
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Po II wojnie wiatowej ludnoæ Gór Izerskich zosta³a wysiedlona, pasmo
zamkniêto dla ruchu turystycznego, a przygraniczne miejscowoci przesta³y
istnieæ. Pozosta³ociami florystycznymi po osadnictwie s¹ antropofity, które
przetrwa³y mimo braku zabiegów, m.in. powszechna na ³¹kach i ca³kowicie
znaturalizowana Meum atamanthicum oraz rzadziej notowane Myrrhis odorata,
Rumex alpinus czy Narcissus pseudonarcissus L., utrzymuj¹ce siê w s¹siedztwie
by³ych lub istniej¹cych zabudowañ.

3. Materia³ i metody
Badaniami objêto populacjê Viola cornuta oraz zbiorowiska, w których takson
wystêpuje. Dla populacji podjêto próbê okrelenia liczebnoci; przyjêta metoda
zak³ada³a okrelenie liczby rolin na dziesiêciu powierzchniach o wielkoci 1m 2
rozmieszczonych regularnie co 5 metrów na transekcie SENW poprowadzonym
wzd³u¿ d³u¿szej osi najwiêkszego p³atu fio³ka rogatego, równolegle do potoku,
a nastêpnie pomno¿enie otrzymanej redniej liczby rolin przez powierzchniê
w m2 zasiedlon¹ przez gatunek. Na wyznaczonych powierzchniach okrelono
redni¹ wysokoæ rolin, ich ogóln¹ liczbê i liczbê osobników kwitn¹cych, liczbê
kwiatów na rolinie, a tak¿e zebrano informacje dotycz¹ce zawi¹zywania nasion
oraz ladów ¿erowania zwierz¹t.
Badania siedliska dotyczy³y stopnia przekszta³cenia obszaru zasiedlonego
przez gatunek, zbiorowisk rolinnych, w których wystêpuje i ich stanu zachowania
oraz ewentualnego zagro¿enia, które ten gatunek obcy mo¿e stanowiæ dla rodzimej
flory. Podjêto tak¿e próbê oceny czynników, które mog¹ zagroziæ populacji Viola
cornuta. Zbiorowiska rolinne udokumentowano 04.07.2014 r. zdjêciami
fitosocjologicznymi zgodnie z metod¹ Braun-Blanqueta (Dzwonko 2007),
powierzchniê dostosowano do wielkoci zasiedlanych jednorodnych p³atów,
nomenklaturê syntaksonów przyjêto za Matuszkiewiczem (2008), taksonów
naczyniowych za Mirkiem i in. (2002).
Dla stanowiska okrelono wysokoæ n.p.m., wspó³rzêdne geograficzne oraz
kwadrat ATPOL 10 × 10 km (Zaj¹c, Zaj¹c 2001).

4. Wyniki
Stanowisko Viola cornuta znajduje siê przy osadzie Orle (ryc. 2). Gatunek ronie
w zbiorowiskach trawiastych wykszta³conych na prawym brzegu potoku Kamionek,
na pod³o¿u czêciowo przekszta³conym przez cz³owieka. Stanowisko znajduje siê
w kwadracie ATPOL AE77, wspó³rzêdne geograficzne N: 50° 48' 54,91" E:
15° 23' 02,24". Gatunek ronie na s³abo nachylonym stoku o ekspozycji po³udniowozachodniej, na wysokoci oko³o 820 m n.p.m. w zakresie zasiêgu regla górnego.
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Ryc. 2. Viola cornuta L. w Górach Izerskich:
Fig. 2. Viola cornuta L. in the Izerskie Mts.:
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 stanowisko gatunku
 locality of the species

W roku 2014 gatunek wystêpowa³ ³¹cznie na powierzchni oko³o 300 m 2, w tym
najwiêkszy p³at mia³ oko³o 250 m 2, kolejne oko³o 25 i 15 m2, pozosta³e cztery
p³aty w ni¿szym biegu potoku nie przekracza³y 1 m 2 powierzchni. W trakcie
badañ terenowych okaza³o siê, ¿e ze wzglêdu na sposób wzrostu fio³ka rogatego
(tworzone roz³ogi oraz p³o¿¹cy wzrost dolnej czêci pêdów pod woj³okiem) nie
jest mo¿liwe okrelenie liczby osobników, mo¿na jedynie okreliæ liczbê pêdów.
Pêdy rozmieszczone s¹ nieregularnie, na kontrolowanych powierzchniach 1m2
w du¿ym p³acie odnotowano od 0 do 634 pêdów/m2 (tab. 1), rednio wystêpowa³o
140 pêdów/m 2. £¹cznie wyst¹pienie mo¿na szacowaæ na ponad 50 tysiêcy
pêdów, liczba osobników nie jest znana. Pêdy maj¹ od 11 do 41 cm wysokoci,
rednio oko³o 17 cm (tab. 1). Wiêkszoæ z nich pozostaje w stanie p³onnym,
kwitn¹ce stanowi¹ oko³o 16% (od 8 do 64%). Najczêciej pojawiaj¹ siê dwa
prawid³owo wykszta³cone kwiaty na pêdzie, sporadycznie jeden lub trzy. Kwiaty
umieszczone s¹ na szypu³kach 4 do 13 cm d³ugoci, rednio 78 cm. Obserwowano tak¿e bezokwiatowe, prawdopodobnie klejstogamiczne kwiaty na bardzo
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Powierzchnia, cecha/
Plot, feature
Liczba pêdów/ No of stems
D³ugoæ pêdów/
Length of stem
min.-max. (cm)
[rednia/ mean]
Liczba pêdów kwitn¹cych/
No of flowering stems
Liczba kwiatów na pêdzie/
No of flowers on stem
1–2–3
D³ugoæ szypu³ki [cm]/
Length of peduncle
min.–max.
[rednia/ mean]
Zgryzanie przez jelenie/
Browsing by deer
04.07.2014.
04.11.2014.
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Tabela 1. Cechy rolin Viola cornuta L. analizowane na 1m 2 powierzchniach kontrolnych
Table 1. Features of Viola cornuta L. plants analyzed in 1m 2 control plots
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krótkich szypu³kach. Obecne by³y formy typowe kwiatów o fioletowych p³atkach
oraz formy albinotyczne (ryc. 1). Nie zaobserwowano ladów ¿erowania owadów,
lecz czêæ pêdów (w lipcu 10 do 20% w kontrolowanych p³atach, w listopadzie
50 do 80%; tab. 1) by³a zgryziona przez jelenie. W 2014 r. nie stwierdzono
obecnoci torebek nasiennych, wiêkszoæ rolin zosta³a nisko zgryziona, natomiast
na nielicznych zachowanych pêdach kwiatononych widoczne by³y wy³¹cznie
zamieraj¹ce szypu³ki kwiatowe, bez ladów owoców.
Siedlisko, w którym ronie fio³ek rogaty, ma charakter antropogeniczny. Teren
ten zosta³ przed 1945 r. odlesiony i zmeliorowany. Uk³ad rowów jest nadal
widoczny, choæ nieodnawiane rowy uleg³y wyp³yceniu. Istniej¹c¹ obecnie ³¹kê
dodatkowo odwadnia utrzymywany rów towarzysz¹cy drodze oraz koryto potoku,
podcinaj¹ce stok. Prowadzono tu tak¿e inne prace ziemne, po których pozosta³o
prostok¹tne zag³êbienie oraz wa³ ziemny wysokoci oko³o 30/50 cm, tak¿e
zasiedlone przez fio³ka rogatego.
Viola cornuta wystêpuje tu w trzech typach zbiorowisk trawiastych,
bezporednio ze sob¹ s¹siaduj¹cych: zdecydowana wiêkszoæ populacji obecna
jest w p³atach ³¹k o przejciowym wilgotnym/wie¿ym charakterze, nawi¹zuj¹cych do zbiorowiska Agrostis capillaris-Festuca rubra (tab. 2, zdj. 12, ryc. 3,
zdj. górne) i w nieco suchszym i ubo¿szym zbiorowisku Holcus mollis-Agrostis
vulgaris (tab. 2, ryc. 3, zdj. dolne), oba zaliczone do zwi¹zku Polygono-Trisetion,
oraz w murawie bliniczkowej z rzêdu Nardetalia (tab. 2, zdj. 4; ryc. 3 dolna).
Wszystkie p³aty z udzia³em Viola cornuta maj¹ wysoki stopieñ pokrycia warstwy
zielnej i s¹ zdominowane przez gatunki trawiaste (ryc. 3).
Ogólnie populacja wydaje siê byæ niezagro¿ona, ewentualnym zagro¿eniem
mo¿e byæ odbudowa zbiorowiska lenego po zaprzestaniu u¿ytkowania ³¹ki.
Ze wzglêdu na niewielkie rozmiary i ma³e zwarcie gatunku nie wp³ywa on
negatywnie na rodzime gatunki oraz zbiorowiska rolinne  przeprowadzona
na miejscu analiza wykaza³a, ¿e p³aty, w których fio³ek rogaty jest obecny, nie
ró¿ni¹ siê sk³adem i nie odbiegaj¹ znacz¹co pokryciem rodzimych gatunków
od p³atów bez badanego gatunku, wykszta³conych w bezporednim s¹siedztwie.

5. Dyskusja
Viola cornuta jest gatunkiem zadomowionym na ³¹ce przy osadzie Orle,
lecz czas jego pojawu na stanowisku w Górach Izerskich nie jest znany. Gatunek
nie zosta³ ujêty w opracowaniach sprzed 1945 r. (Fiek 1881; Winkler 1881;
Schube 1903), tak¿e po 1945 r. nie opublikowano ¿adnej informacji o tym
stanowisku. Osada Orle zosta³a za³o¿ona prawdopodobnie w XVI lub na pocz¹tku
XVII w. przez czeskich uchodców religijnych i nosi³a wówczas nazwê
Babelsbruch. W 1754 r. powsta³a tu huta szk³a Karlstal/Carstal (Karlsthal/
Carsthal). Najwiêkszy rozwój miejscowoci mia³ miejsce w drugiej po³owie

167

Fio³ek-rogaty-Viola-cornuta-L.-(Violaceae)--neofit-zadomowiony-w-Górach-Izerskich

167

Ryc. 3. Zbiorowiska z udzia³em Viola cornuta L. w Górach Izerskich: zdjêcie górne  ³¹ka
górska ze zwi¹zku Polygono-Trisetion, dolne  murawa bliniczkowa ze zwi¹zku
Nardion (fot. E. Szczêniak)
Fig. 3. Plant communities with occurrence of Viola cornuta L. in the Izerskie Mts.: upper
photo  mountain meadow of the Polygono-Trisetion, alliance, lower  Nardusgrasslands of the Nardion alliance (photo E. Szczêniak)
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Tabela 2. Zbiorowiska z udzia³em Viola cornuta L. w s¹siedztwie osady Orle
Table 2. Plant communities with Viola cornuta L. occurrence near Orle settlement
Nr zdjêcia/ No. of relevé
Lokalizacja/ Locality
Data/ Date
Powierzchnia/ Area [m2]
Nachylenie/ Slope
Ekspozycja/ Exposition
Pokrycie warstwy zielnej/ Cover of herb layer c [%]
Pokrycie warstwy mszystej/ Cover of moss layer d
Liczba gatunków w zdjêciu/ Number of species in reléve
Viola cornuta
Ch.Cl. Molinio-Arrhenatheretea
Festuca rubra
Deschampsia caespitosa
Vicia cracca
Stellaria graminea
Rumex acetosa
Ranunculus acris
Achillea millefolium
Lathyrus pratensis
Alopecurus pratensis
Dactylis glomerata
Galium mollugo
Ch. Cl. Nardo-Callunetea
Galium hercynicum
Potentilla erecta
Nardus stricta
Gatunki towarzysz¹ce/ Accompanying species
Agrostis capillaris
Holcus mollis
Veronica chamaedrys
Cirsium heterophyllum
Carex leporina
Ranunculus repens
Alchemilla sp.
Trifolium repens
Hypericum maculatum
Melandrium rubrum
Vicia sepium
Campanula rotundifolia
Rhitidiadelphus squarrosus d

1

2

20
+
SE
95
.
20
2

3 3
Orle
04.07.2014
20
12
+
.
.
90
80
.
50
19
15
1
2

4

3
1
+
+
+
1
+
.
+
.
.

3
2
1
1
+
+
+
1
+
+
.

2
+
2
+
+
.
.
.
.
+
.

1
.
+
+
+
+
1
+
.
.
+

2
1
.

2
+
.

1
1
.

2
1
3

3
.
2
1
+
1
+
1
+
r
.
.
.

2
.
1
1
.
.
.
+
+
.
+
.
.

3
3
3
2
.
.
+
.
.
.
.
.
3

1
.
1
1
+
.
+
+
+
.
+
+
.

12
15°
S
80
.
21
2

XIX w., lecz nawet wówczas liczy³a ona oko³o 10 budynków (huta, budynek
administracyjny, niewielkie zabudowania gospodarcze, gospoda wybudowana
w 1843 r., budynki s³u¿by lenej). Huta zakoñczy³a dzia³alnoæ w latach 90.
XIX w. i krótko potem budynek zosta³ rozebrany. W 1934 r. otwarty zosta³ w
Orlu obóz S³u¿by Pracy Rzeszy (RAD), sk³adaj¹cy siê z trzech baraków i domu
komendanta. W 1938 oddano do u¿ytku dwa domy s³u¿by celnej. W 1945 r.

169

Fio³ek-rogaty-Viola-cornuta-L.-(Violaceae)--neofit-zadomowiony-w-Górach-Izerskich

169

osada sk³ada³a siê z omiu budynków. Budynki s³u¿by celnej zajê³y Wojska
Ochrony Pogranicza, a przejêty przez Nadlenictwo Szklarska Porêba budynek
administracji huty uleg³ dewastacji, podobnie jak budynek dawnej szlifierni.
Pozosta³e zabudowania rozebrano (Wiater 2012). Wprowadzenie gatunku w tym
czasie przez wojsko lub robotników lenych jest bardzo ma³o prawdopodobne.
Od pocz¹tku lat 90. XX w. zachowane cztery domy Orla, kolejno poddawane
remontom, zaczê³y pe³niæ funkcjê turystyczn¹, lecz wówczas gatunek by³ ju¿
zadomowiony na ³¹ce w s¹siedztwie osady. Z czasów niemieckiego osadnictwa
na ³¹kach nadal utrzymuje siê Meum athamanticum, na terenie s¹siedniej
nieistniej¹cej obecnie wsi Wielka Izera tak¿e narcyzy Narcissus pseudonarcissus
(Dunajski i in. 2001), a przy osadzie Orle przetrwa³a populacja Myrrhis odorata.
Fio³ek rogaty by³ w Niemczech popularn¹ rolin¹ ozdobn¹, bêd¹c¹ w uprawie
od XVII w. (Gams 1975) i najprawdopodobniej zosta³ wprowadzony teren osady
Orle przed 1945 rokiem. Mo¿na go wiêc uznaæ za kolejny tzw. relikt kulturowy
(uprawowy), zdzicza³y i utrzymuj¹cy siê w Sudetach po wymianie ludnoci
w latach 40. XX w. i zaniechaniu dotychczasowych upraw.
Fio³ek rogaty utrzymuje siê w zbiorowiskach pó³naturalnych, lecz obszar
zasiedlony przez niego w ci¹gu ostatnich 20. lat nie uleg³ istotnym zmianom, mimo
tego, ¿e stanowisko znajduje siê nad potokiem, bêd¹cym naturaln¹ drog¹ transportu propagul. Wzd³u¿ potoku pojawiaj¹ siê jedynie niewielkie powierzchniowo
skupienia gatunku, utrzymuj¹ce siê w granicach dawnej osady i nie przenikaj¹ce
do lepiej zachowanych siedlisk o typowym dla Gór Izerskich kwanym pod³o¿u.
To sugeruje, ¿e fio³ek zasiedla obszar w jaki sposób wzbogacony, byæ mo¿e
pozosta³ociami po budynkach (rozebrany na prze³omie XIX i XX w. budynek
huty) lub odpadami produkcyjnymi huty. Ze wzglêdu na zbiorowiska, w których
wystêpuje oraz czas trwania populacji, mimo ¿e gatunek siê nie rozprzestrzenia,
nale¿y klasyfikowaæ go jako hemiagriofit.
Brak wczeniejszych informacji o tym gatunku mo¿e wynikaæ z nastêpuj¹cych faktów: 1. uwaga botaników w Górach Izerskich skupia³a siê na
kompleksach torfowiskowych, 2. gatunek jest widoczny podczas krótkiego
i wczesnego kwitnienia, 3. p¹ki kwiatowe rolin, w tym tak¿e gatunków typowych
dla tego obszaru (np. Eriophorum angustifolium Honck. i E. vaginatum L.) bywaj¹
niszczone przez póne przymrozki, czêsto tu odnotowywane. Symptomatyczny
jest fakt, ¿e mimo regularnych badañ prowadzonych w Górach Izerskich i wizyt
w Orlu, od roku 1991 kwitnienie gatunku obserwowano zaledwie kilka razy 
prawdopodobnie kwiaty by³y niszczone przez przymrozki. Nie mo¿na tak¿e
wykluczyæ, ¿e do zainicjowania kwitnienia konieczna jest odpowiednio wysoka
temperatura.
Porównanie stanu z roku 1991 i obecnego oraz sk³adu ³¹k z udzia³em
fio³ka i s¹siaduj¹cych z populacj¹ gatunku p³atów niezasiedlonych przez niego
pozwala stwierdziæ, ¿e Viola cornuta, mimo ¿e jest gatunkiem obcym, obecnie
nie wp³ywa negatywnie na lokaln¹ ró¿norodnoæ biologiczn¹.
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Summary
Viola cornuta L. is an endemic species of the Pyrenees and Cordillera Cantabrica
where it grows in mountain meadows. It was introduced into other parts of Europe
as an ornamental plant, the most popular in 18 th and 19th centuries. As a naturalized
species it was recorded in several European mountain ranges, e.g., in Great Britain,
Italy, Switzerland, Austria, Slovenia, Romania, Germany and Czech Republic. In
Poland, the species was sporadically cultivated. First established Polish population
was found in seminatural meadows near remnants of the Orle settlement in the
Izerskie Mts. (SW Poland). Viola cornuta seems to be there one of so called relicts
of cultivation survived in the wild after population exchange in 1945. The population
of the species is stable, occupies area of 300 m2 and consists of ca. 50 000 stems.
Estimation of number of plants is impossible due to intensive vegetative reproduction
by stolons. The species flowers irregularly, probably because of late spring frost
and not produces seeds. Stems are often grazed by deers. Viola cornuta occurs in
abandoned mountain meadows of the Polygono-Trisetion alliance and Nardusgrasslands of the Nardion alliance. Population is associated with disturbed area
near settlement and does not increase. No negative influences on native species or
plant communities have been observed.

