
3.3. RoÊliny kwiatowe





Aconitum firmum
Rchb. subsp. moravicum
Skalicky’ 
Tojad mocny morawski

Syn.: Aconitum callibotryon Rchb. var. rigidum (Rchb.)
Hayek, auct. flor. Carp. Occident.; Aconitum firmum 
var. silesiacum (Zapa∏.) Szafer 

Spermatophyta, Magnoliophyta [=Angiospermae], 
Magnoliopsida [= Dicotyledoneae], Ranunculaceae
– jaskrowate 

Opis taksonu

RoÊlina wieloletnia. Korzenie dwuletnie, bulwiaste, wrzeciono-
wato wyd∏u˝one. ¸odyga wysokoÊci do 1,5 m. LiÊcie nagie,
d∏oniastosieczne, z niepodzielonymi do nasady, szerokimi,
3–5-klapowanymi odcinkami. Wiecha mocna, do∏em rozga∏´-
ziona. Kwiatostan g´stokwiatowy, wyd∏u˝ony – o krótkich ga-
∏àzkach, ku górze coraz to mniejszych – w kszta∏tcie piramidy.
Podkwiatki (brakteole), przynajmniej u najni˝szych kwiatów
szczytowej ga∏àzki, podzielone lub zàbkowane, rzadko ca∏o-
brzegie, 2,5–8 (17) mm d∏. Kwiaty okaza∏e, 20 do 35 mm.
Dzia∏ki kielicha na zewnàtrz i szypu∏ki kwiatowe g´sto, przyle-
gajàco ow∏osione w∏oskami haczykowatymi i w´˝ykowatymi,
niegruczo∏owymi. Kielich barwny, 5-dzia∏kowy; jedna z dzia∏ek
he∏miasto sklepiona; he∏m ciemnoniebieski, pó∏kulisty lub nie-
co wyd∏u˝ony, 1,2–1,4, (1,8) razy wy˝szy ni˝ szeroki; pozosta-
∏e 4 dzia∏ki kielicha znacznie mniejsze. Z 8 p∏atków korony
2 przekszta∏cone sà w miodniki; ostrogi miodników g∏ówkowa-
te, ich nitki zgi´te, si´gajàce lub niesi´gajàce szczytu he∏mu;
pozosta∏e p∏atki drobne lub ich brak. Pr´ciki liczne, o ow∏osio-
nych nitkach. S∏upki (1) 2–3 (4), nagie lub z rzadka na grzbie-
cie ow∏osione w∏oskami haczykowatymi. Owoce – zwykle 2–3
wielonasienne mieszki. Nasiona czarnobrunatne, czworoÊcien-
ne, g∏adkie lub na jednym boku pomarszczone, na trzech kan-
tach oskrzydlone, na jednym z nich bardziej wybitnie.
Tojad mocny morawski nosi cechy fenotypu lokujàce go
pomi´dzy karpackim A. firmum i sudeckim A. plicatum (=
A. callibotryon). Fakt ten, wraz z dodatkowà informacjà
wynikajàcà z jego rozmieszczenia geograficznego, sk∏ania
do przypuszczenia, ˝e takson ten jest utrwalonym mieszaƒ-
cem. Móg∏ on powstaç w jednym z pleniglacja∏ów, gdy wy-
sokogórskie flory Sudetów i Karpat opuszcza∏y swoje pla-
cówki, tworzàc wspólne zasi´gi. Gatunki tojadów mog∏y
byç wówczas sk∏adnikiem ni˝owej roÊlinnoÊci stepotundry
rozwijajàcej si´ na przedpolach górskich w warunkach kli-
matu peryglacjalnego (Mitka 2003). 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji taksonu

Tojad mocny A. firmum s. l. w Karpatach Zachodnich wy-
st´puje w trzech podgatunkach. Podgatunek typowy subsp.

firmum, spotykany najcz´Êciej w Tatrach, posiada nagie
he∏my i szypu∏ki kwiatowe (1), a tak˝e nagie nitki pr´cików.
Tojad mocny maniƒski subsp. maninense (Skalický)
Starmühl. w Polsce roÊnie na nielicznych stanowiskach tyl-
ko w Tatrach Wysokich i na Pogórzu Spisko-Guba∏owskim.
Jego cechà diagnostycznà jest odstajàce, gruczo∏owe
ow∏osienie he∏mów i szypu∏ek kwiatowych (1). Podgatunki
te tworzà w naturze spontaniczne mieszaƒce opisane jako
taksony mieszaƒcowe (nototaksony). Najcz´Êciej z nich
spotykane to Aconitum firmum nsubsp. paxii Starmühl. (A.
f. subsp. maninense x A. f. subsp. moravicum), który posia-
da ow∏osienie he∏mu i szypu∏ek kwiatowych mieszane: pro-
ste, gruczo∏owe i przylegajàce, niegruczo∏owe (1). Inny
mieszaniec to A. f. subsp. moravicum x Aconitum variega-
tum L. subsp. variegatum, tj. Aconitum beradui Zapa∏.
nsubsp. walasii (Mitka) Mitka – tojad Berdaua Walasa. Ten
mi´dzysekcyjny mieszaniec, w pokoleniu F1 niep∏odny,
spotykany równie˝ jako forma introgresywna wytwarzajàca
nasiona, posiada he∏m nagi lub pojedynczo ow∏osiony,
szypu∏ki kwiatowe przylegajàco ow∏osione i ostrog´ miod-
ników haczykowato zgi´tà lub pó∏spiralnie skr´conà, naj-
cz´Êciej niesi´gajàcà szczytu he∏mu (Starmühler, Mit-
ka 2001, Mitka 2003). 
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Biologia gatunku (taksonu)

Forma ˝yciowa
Tojad morawski jest wieloletnià bylinà, hemikryptofitem. 
RoÊlina trujàca (wszystkie cz´Êci roÊliny, a zw∏aszcza ko-
rzeƒ, zawierajà alkaloidy: akonityn´ i napellin´). RoÊli-
na lecznicza, obecnie wykorzystywana przede wszystkim
jako sk∏adnik leków homeopatycznych pod wspólnà na-
zwà Aconitum napellus.

Rozmna˝anie generatywne 
RoÊlina kwitnie od sierpnia do poczàtków wrzeÊnia. Kwia-
ty sà wybitnie przedpràtne; pylniki otwierajà si´ stopniowo.
Po wysypaniu py∏ku pylniki zamierajà, a kwiat przechodzi
w faz´ ˝eƒskà – ujawnia si´ p´k znamion. Zapylenia do-
konujà trzmiele, które niekiedy rabujà nektar; dostajà si´
do niego, przegryzajàc he∏m. Prawdopodobnie tojad mo-
rawski, tak jak inne gatunki tojadów, cz´sto zapylany jest
py∏kiem w obr´bie tego samego osobnika (geitonogamia).
Kwiaty sà wybitnie samop∏onne – jeÊli zdarzy si´, ˝e py∏ek
z tego samego kwiatu trafi na znami´ – nie wytwarza ∏a-
giewki. Owoce – mieszki – wysypujà nasiona we wrzeÊniu.
Brak wyspecjalizowanych mechanizmów rozsiewania.
Prawdopodobnie do wykie∏kowania nasion wymagane sà
stabilne warunki uwilgotnienia pod∏o˝a. Kie∏kowanie na-
st´puje po przemro˝eniu.

Rozmna˝anie wegetatywne
Korzenie roÊliny sà dwuletnie, po∏àczone parami. Na po-
czàtku sezonu wegetacyjnego na korzeniu g∏ównym wyra-
sta z pàczka bocznego korzeƒ potomny, który przejmuje
funkcj´ korzenia g∏ównego w roku nast´pnym. Równocze-
Ênie korzeƒ mateczny obumiera.

Aspekty populacyjne

Okazy tojadu morawskiego wyst´pujà najcz´Êciej w licz-
nych skupieniach g∏ównie w pi´trze subalpejskim. Obser-
wowana jest „w´drówka” roÊliny z wy˝szych po∏o˝eƒ gór-
skich wzd∏u˝ potoków górskich w ni˝sze po∏o˝enia w ob-
szar lasów reglowych. Na Babiej Górze wyst´puje w mie-
szanych populacjach z podgatunkiem typowym A. f.
subsp. firmum, na Pilsku i na Baraniej Górze w jednolitych
gatunkowo populacjach, poza zasi´giem subsp. firmum.

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Tojad mocny morawski nale˝y do grupy roÊlin górskich. Je-
go centrum ekologicznego wyst´powania znajduje si´
w pi´trze subalpejskim na wys. 1500–1600 m n.p.m. Cz´-
sto jednak spotkaç go mo˝na wzd∏u˝ potoków w pi´trze le-
Ênym po ok. 760 m n.p.m., gdzie jednak wyst´puje
w wi´kszym rozproszeniu. Jest to roÊlina siedlisk otwartych,
wilgotnych (wymaga trwa∏ego uwilgotnienia pod∏o˝a). Za-

razem nale˝y do grupy organizmów oligotermicznych,
zwiàzanych z klimatem górskim. 
Wyst´puje na wapieniu i na granicie. RoÊnie na glebach
inicjalnych – regosolach – w szczelinach skalnych, gdzie
gromadzi si´ próchnica. Optimum ekologiczne znajduje
w êródliskach potoków i w sàsiedztwie lokalnych wysi´ków
wodnych, gdzie roÊnie na eutroficznej glebie próchniczno-
-glejowej lub gruntowo-glejowej. 
Podobnie jak pozosta∏e gatunki tojadów w Europie jest to
roÊlina wra˝liwa na zmiany warunków siedliskowych spo-
wodowanych dzia∏alnoÊcià cz∏owieka.
Posiada te same ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a,
temperatury, reakcji (odczynu gleby) i trofizmu, jak A. pli-
catum (= A. callibotryon – Zarzycki i in. 2002), wynoszàce
odpowiednio: L = 4, T =1–3, R = 4, Tr = 4. 

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi takson 
jest zwiàzany
Tojad mocny morawski pojawia si´ przede wszystkim w zbio-
rowiskach roÊlinnych towarzyszàcych êródliskom potoków,
bioràcych swój poczàtek w pi´trze subalpejskim (pi´tro ko-
sodrzewiny) oraz w innych zbiorowiskach siedlisk wilgotnych
w pi´trze reglowym. Do najwa˝niejszych nale˝à:
• mszarniki z klasy Montio-Cardaminetea – zwiàzek Car-

damino-Montion:
• zbiorowiska te, ze znacznym udzia∏em mszaków, tworzà

si´ w obszarach êródliskowych. Wyst´pujà w nich niekie-
dy gatunki tojadów, w tym tojad morawski, w towarzy-
stwie, np. zarzyczki górskiej Cortusa matthioli i tocji al-
pejskiej-karpackiej Tozzia alpina subsp. carpatica (Pilsko
– Bia∏ecka 1982);

• górskie zio∏oroÊla z klasy Betulo-Adenostyletea – zwiàzek
Adenostylion alliariae;

• subalpejski zespó∏ zio∏oroÊlowy Aconitetum firmi – spoty-
kany w szczelinach skalnych i wÊród stale zwil˝anego
wodà rumoszu skalnego. Zespó∏ ten ekologiczne cen-
trum w Karpatach Zachodnich posiada w Tatrach
i na Babiej Górze. Jego zubo˝a∏e postacie mo˝na tak˝e
obserwowaç w Beskidzie ˚ywieckim na Pilsku, gdzie
optimum ekologiczne osiàga w pi´trze regla górnego
(Bia∏ecka 1982);

• zespó∏ zio∏oroÊli Arunco-Doronicetum austriaci, typowy dla
pi´tra regla dolnego gór Europy Ârodkowej. W jego
sk∏ad, obok tojadów, wchodzà m.in. parzyd∏o leÊne Arun-
cus sylvestris, omieg górski Doronicum austriacum i rutew-
ka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium.

Tojad morawski wyst´puje tak˝e:
• wÊród traworoÊli Poo-Deschampsietum (zwiàzek Cala-

magrostion z klasy Betulo-Adenostyletea), na wilgotnych
m∏akach i na halach w pi´trze regla górnego; roÊnie tu-
taj w sàsiedztwie innych higrofitów, np. czosnku syberyj-
skiego Allium sibiricum i niebielistki trwa∏ej Swertia pe-
rennis subsp. alpestris (Pilsko);

• w zbiorowisku ∏opuszyn Petasitetum kablikiani (zwiàzek
Adenostylion alliariae) na wilgotnych kamieƒcach; w tym
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zespole tojad morawski roÊnie w rozproszeniu; niewiel-
kie populacje wyst´pujàce tutaj pochodzà z wy˝szych
po∏o˝eƒ sà wynikiem „w´drówki” wzd∏u˝ potoków gór-
skich.

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
7230-1  – m∏aki górskie; 
6430-1  – zio∏oroÊla subalpejskie i reglowe.

Rozmieszczenie geograficzne

Jest to endemit Karpat Zachodnich. W Polsce osiàga pó∏noc-
ny kres zasi´gu. Wyst´puje tak˝e na S∏owacji i w Republice
Czeskiej (Kmet'ová 1982, Skalický 1988). W Polsce w Beski-
dzie ˚ywieckim na Babiej Górze, w grupie Pilska (w okoli-
cach Pilska i pod Rysiankà) i Wielkiej Raczy oraz w Beskidzie
Âlàskim na Baraniej Górze, Klimczoku i w masywie Skrzycz-
nego, gdzie wymaga potwierdzenia. Na S∏owacji w Tatrach
Zachodnich (Czerwone Wierchy, Osobitá, Rohače), w Ni˝-
nych Tatrach (Siná) i w Ma∏ej Fatrze. W Republice Czeskiej
wyst´puje w zbiorowiskach leÊnych w Morawsko-Âlàskich
Beskidach (Velký Jaworník, Radhošt, Smrk, Lysá Hora, por.
Sedlačková 2001). 

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – nie uwzgl´dniono;
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – takson w∏àczony
do Za∏àcznika II DS na mocy Traktatu Akcesyjnego,
podpisanego w Atenach w 2003 r.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 1946 r.

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – R; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – VU; tak˝e w krajach oÊciennych
– na S∏owacji (Maglocky, Feraková 1993) i w Cze-

chach (Holub, Procházka 2000) umieszczony na czer-
wonych listach i chroniony;
„Czerwona ksi´ga roÊlin naczyniowych Karpat Pol-
skich” (Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek – w druku) – VU.

Wyst´powanie w obszarach chronionych
W Polsce zdecydowana wi´kszoÊç stanowisk tojadu mo-
rawskiego znajduje si´ w obszarach chronionych. Na Ba-
biej Górze w parku narodowym, w grupie Pilska („Pod Ry-
siankà”) i na Baraniej Górze w rezerwatach przyrody. 

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
LiczebnoÊç populacji tojadu morawskiego w polskich Kar-
patach wydaje si´ ustabilizowana. W Beskidzie ˚ywieckim
tworzy w pi´trze subalpejskim na Babiej Górze i Pilsku licz-
ne i trwa∏e populacje, które „zasilajà” ni˝ej po∏o˝one
– w pi´trze leÊnym. W Beskidzie Âlàskim wyst´puje w pi´-
trze reglowym. 

Potencjalne zagro˝enia
Najwi´kszym potencjalnym zagro˝eniem dla tojadu mo-
rawskiego jest ruch turystyczny, a przede wszystkim nar-
ciarstwo. Poza obszarem parku narodowego na Babiej
Górze, wyst´powanie tego taksonu w polskich Karpatach
Zachodnich pokrywa si´ z obszarem intensywnego zago-
spodarowania turystycznego. Dalsza rozbudowa bazy tury-
stycznej i narciarskiej, zaburzajàca, m.in. lokalne stosunki
wodne, mo˝e doprowadziç do uszczuplenia jego siedlisk. 

Ochrona taksonu i jego siedlisk

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Wobec braku dowodów na post´pujàce niszczenie siedlisk
tojadu morawskiego zaleca si´ prowadzenie ekstensywne-
go monitoringu populacji tego taksonu. 

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Na terenie Polski nie sà prowadzone badania monitoringo-
we nad liczebnoÊcià populacji tojadu morawskiego. Celowe
wydaje si´ wytyczenie trwa∏ych poletek obserwacyjnych
w Babiogórskim Parku Narodowym, w rezerwacie „Pod Ry-
siankà” w grupie Pilska i w rezerwacie „Barania Góra”.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Badania naukowe powinny uwzgl´dniç problem pocho-
dzenia taksonu. Przypuszczalnie jest to ustabilizowany mie-
szaniec pochodzenia homo- lub alloploidalnego. Hipote-
za ta mo˝e byç sprawdzona na podstawie badaƒ cytoge-
netycznych struktury chromosomów i badaƒ molekular-
nych DNA z wykorzystaniem metody PCR. 
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Monitoring

Zalecany jest ekstensywny monitoring – co 3–5 lat. Jego
celem b´dzie okreÊlenie skali ewentualnego zagro˝enia,
mierzonego zmianami liczebnoÊci populacji na wybranych
stanowiskach, wed∏ug metodyki badaƒ nad biologià po-
pulacji gatunków rzadkich i zagro˝onych (Mitka, Tumida-
jowicz 1992, 1993). 
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