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STEFAN MYCZKOWSKI 

Biała borówka Vaccinium myrtillus L. forma 
leucocarpum (Dum.) Koch. na Podtatrzu 

Bejlaa uepHiuka (Vaccinium myrtillus L. f. leucocarpum (Dum) Koch.) 

у подножья польских Татр 

White bilberry Vaccinium myrtillus L. leucocarpum (Dum.) Koch. on the foot of Polish 

Tatra Mnts 

р lerwszą wiadomość publikowaną o białoowocującej borówce Vacci- 
nium myrtillus f. leucocarpum podał z terenu Polski prof. Sza- 

ter (8), opisując stanowisko tej niezwykłej rośliny w okolicy Rajgro- 
du. Obecnie odkryte stanowisko na stokach Wzniesienia Gubałowskie- 
go jest drugim stwierdzonym i udokumentowanym jej stanowiskiem 
w naszym kraju. Nie sprawdzone dotychczas wiadomości jakie zdoła- 
łem zebrać na temat występowania tej mutacji borówki czernicy (4) 
dotyczą okolic Zagnańska, nadleśnictwa Niedźwiedź w pow. człuchow- 
skim oraz okolic Chrzanowa na Śląsku. 

Hegi opisując białojagodową formę czernicy stwierdza, że nie jest 
опа rzadkością w krajach alpejskich i wymienia około 30 stanowisk. 
admienia, że w Trieście białe jagody czernicy są sprzedawane na tar- 

gowiskach, zaś w Dolinie Binntal w Alpach szwajcarskich znane są 
trzy obfite stanowiska chętnie odwiedzane przez miejscowych zbieraczy 
Jagód. Białe jagody czernicy są bowiem smaczniejsze i bardziej so- 

czyste, co utrzymują liczni autorzy (8). 
Znalezione po raz pierwszy już w połowie XIX wieku białe jagody 

CZEINicy uznano początkowo za zjawisko patologiczne (8). W dalszych 
_ Studiach stwierdzono jednak doskonałą zdrowotność tych jagód, a tak- 

z ich walory smakowe i estetyczne. la interesująca krzewinka poja- 

„па Się w całym zasięgu czernicy Vaccinium myrtillus L. od obszaru 
‘Todziemnomorskiego (Korsyka, Pireneje, Apeniny, Bałkany, Mała 

Gla, az po północną Skandynawię i borealne obszary Związku „Ra- 
_Zleckiego. Jednak według Hegiego liczniejsze są jej stanowiska 
ynie w obszarach przyalpejskich, zaś zdecydowanie rzadkie w pół- 

w “howschodniej Europie. Unikalną, znaną z jednego tylko stanowiska 

wiecie jest biała borówka o gruszkowato przewężonych jagodach 
accinium myrtillus L. Е anomalum) (Rouy pro var.) Hegi 1962. 
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Pomimo wybitnego powiązania florystycznego Tatr z Alpami (7) 
oraz doskonałych opracowań florystycznych całego tzw. Wzniesienia 
Spisko-Gubatowskiego (1, 2, 3, 5), białej borówki nie znaleziono dotych- 
czas nigdzie w obszarze Tatr i Podtatrza. Również wypytywani przeze 
mnie liczni miejscowi górale, którzy od dawnych czasów zbierają Co- 
rocznie setki kilogramów borówek, nigdy nie napotkali innych jagód 
czernicy aniżeli normalne, tj. czarne. 
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Ryc. 1. Nowe stanowisko borówki białej Vaccinium myrtillus L. f. leucocarpum 
(Dum.) Koch. na Gubałówce 

The new locality of the white bilberry on the Gubałówka Elevation. 
1. Lasy — Forests, 2. Drogi — Roads, 3. Rzeki i potoki — Rivers and torrents, ko- 
Grzbiet Gubałówki — the ridge of the Gubałówka Elevation, 5. Punkty WYŻ а. 
ściowe — the high points, 6, — Nowe stanowisko białej borówki — The new lo 

lity of the white bilberry 

Stanowisko opisywane obecnie zostało odkryte przez jednego Z ler 
ników na południowych stokach Palenicy (ryc. 1) na skraju komplet 
leśnego Ciągłówki nad Potokiem Głębokim koło przysiółka Staszelów 
na wysokości 925 m n. p. m. Sześć krzewinek pokrytych obficie biały” 
jagodami (ryc. 2) rosło razem wśród łanu normalnie owocujących ac 
nych borówek. Wszystkie ich jagody były białe, dorodne, barwy Pe 3} 
wobiałej z typowymi fioletowo-czerwonymi plamkami w szczytow 
części owocu (8). Materiał ten przesłano do Instytutu Sadownictwa о 
w Skierniewicach, zaś jedną uszkodzoną przez turystów krzewinkę Ре. 
sadzono w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie. Stanowisko W От 
wostanie świerkowym (ryc. 3) zostało oznaczone w terenie w Spo? 
mało widoczny. 
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Ryc. 2. Biało owocująca borówka Vaccinium myrtillus L. t. leucocarpum 

the white frustying bilberry 
fot. S. Myczkowski 

    
RYc. 3. Drzewostan Swierkowy koto Sta- 
he Owki ze stanowiskiem białej borówki jk 

spruce stand with the new locality of 
the white bilberry   

  

ki „w gdaje się, że skąpe dotychczas wiadomości na temat białej borów - 

пуп piśmiennictwie lesnym i botanicznym są wywołane spora- 

najlepiej po jawami takich OWOCÓW. Dlatego leśnicy w terenie mogą 

Wisk bie uzupełnić podane tu wiadomości co do innych jeszcze stano- 

lałej borówki w lasach Polski. 

73



LITERATURA 

i. Grodzinska K. — Zespoły łąkowe i polne Wzniesienia Gubałowskiego. Fragm. 
Flor. et Geobot. 7. 2. 1961. 

- Grodzińska K. — O stosunkach florystycznych Wzniesienia Spiskiego i Ma- 
gury Spiskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 10. 4, 1964. 

3Grodzińska K, Pancer-Kotejowa E. — Flora Wzniesienia Gubałow- 
skiego, Monogr. Botan. V. 11. Warszawa. 1960. 

3. Нед! С. — Illustrierte Flora Mitteleuropas. I—VII. Miinchen. Aufl. 2. Bd. V. 3. 
1962. Carl Hauser Verlg. Minchen. 1906—1931. 

5. Рапсег-Ко{е]ома Е. — Notatki florystyczne z Magury Witowskiej Fragm. 
Flor. et Geobot. 9. 2. 1963. 

6, Pancer-Kotejowa E. — Zbiorowiska leśne Wzniesienia Gubatowskiego. Fragm. 
Flor. et Geobot. 11. 2, 1965. 

7. Pawłowski B. — Flora Tatr. T. I. PWN. Warszawa 1956. 
5. Szafer W.— Biata borowka w Polsce. Ogrodnictwo. R. 25. Z. 12. Kraków, 1929. 

Краткое содержание 

Новый район распростанения uepHuKu Vaccinium тугИИиз Г. Е 1еисосагрит 

(Dum) Koch.) c белыми ягодами был обнаружен на холме Губалувке у подно- 

жия польских Татр и является вторым описанным в нашей стране районом: 

Первый район этой редкой формы обычно черной черники был найден Шафе 
ром (1929) рядом с Райгродом в северо-восточной части Польши. 

Summary 

The new locality of the white-fructifying bilberry Vaccinium myrtillus L. f. Jeuce” 

carpum (Dum.) Koch. on the Gubatowka Elevation on the foot of the Polish Tatra Mnts 

is the second one described from our country. The first locality of this rarely form ° 
the black normal bilberry was found through Szafer (1929) near Rajgród in the 

north-east part of Poland. 
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