
Tozzia alpina
L. subsp. carpatica
(Wo∏.) Paw∏. & Jasiewicz 
Tocja alpejska – karpacka

Spermatophyta, Magnoliophytina [=Angiospermae], 
Magnoliopsida [= Dictotyledoneae], Scrophulariaceae
tr´downikowate 

Opis gatunku

RoÊlina 10–40 (50) cm wysokoÊci, z krótkim, p∏o˝àcym
si´ k∏àczem pokrytym mi´sistymi, bia∏awymi ∏uskami.
¸odyga rozga∏´ziona, czterokanciasta, na kantach k´-
dzierzawo ow∏osiona. LiÊcie siedzàce, ustawione para-
mi naprzeciwlegle, eliptycznojajowate, w nasadzie za-
okràglone, na szczycie krótko zaostrzone lub t´pe,
z 1–3 (5) zàbkami z ka˝dej strony, nagie, nieco mi´si-
ste, po∏yskujàce. Przysadki podobne do liÊci, ku górze
∏odygi coraz mniejsze. Kwiaty na szypu∏kach 2–4 mm
d∏ugoÊci, zebrane na szczycie ∏odygi i bocznych ga∏àzek
w luêne groniaste kwiatostany. Kielich rurkowatodzwon-
kowaty z 4 szerokotrójkàtnymi zàbkami. Korona 4–6
(7,5) mm d∏ugoÊci, ˝ó∏ta lub jasno˝ó∏ta, dwuwargowa,
z górnà wargà 2-∏atkowà i dolnà 3–∏atkowà, purpuro-
wo nakrapianà; rurka korony we∏nisto ow∏osiona. Pr´ci-
ki 4, dwusilne, nieco wystajàce z korony. Owocem jest
kulistawa torebka, d∏ugoÊci 1,5–2,0 mm, otoczona Êci-
Êle przylegajàcym kielichem, z 1–2 bràzowawymi, elip-
tycznojajowatymi, g∏adkimi nasionami, oko∏o 1 mm
d∏ugoÊci.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Tozzia alpina jest jedynym gatunkiem w obr´bie rodzaju
Tozzia, wyró˝nionego na podstawie cech morfologicznych
korony kwiatowej oraz budowy owocu. RoÊlina, zw∏aszcza
w stanie kwitnienia, jest ∏atwa do rozpoznania. Podgatunek
karpacki – subsp. carpatica ró˝ni si´ od podgatunku typo-
wego subsp. alpina g∏ównie wielkoÊcià i barwà korony,
która u podgatunku typowego jest pomaraƒczowa, d∏ugo-
Êci 6–8,5 (10,5) mm. 

Biologia gatunku 

Forma ˝yciowa
Tocja alpejska jest roÊlinà dwu- do kilkuletnià, hemikryptofi-
tem. Wed∏ug Hegiego (1974) roÊlina przechodzi od stadium
paso˝yta (w pierwszym okresie ˝ycia) do stadium pó∏paso˝y-
ta (po wykszta∏ceniu zielonych p´dów nadziemnych). W Al-
pach gatunkami ˝ywicielskimi sà najprawdopodobniej wy-
sokie byliny zio∏oroÊlowe z rodzajów: modrzyk Cicerbita, mi-
∏osna Adenostyles i lepi´˝nik Petasites

Rozmna˝anie generatywne
Tocja kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty produkujà
du˝à iloÊç nektaru i sà zapylane przez muchówki z rodziny
bzygowatych (Syrphidae) (Hegi 1974). Rozmna˝a si´
za poÊrednictwem nasion. W ich rozsiewaniu mogà po-
Êredniczyç mrówki. Do kie∏kowania nie wymagajà okresu
spoczynku. W przypadku, gdy w torebce rozwijajà si´ dwa
nasiona, kie∏kuje zwykle tylko jedno z nich. 

Rozmna˝anie wegetatywne
Brak informacji.

Aspekty populacyjne

Populacje na poszczególnych stanowiskach zajmujà po-
wierzchni´ od 1 do 10 arów. 

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Tocja roÊnie zwykle w miejscach pó∏cienistych. Wyst´puje
w obszarach êródliskowych oraz nad potokami, na gle-
bach glejowych, torfiasto-glejowych lub gruntowo-glejo-
wych, silnie uwodnionych, ˝yznych, próchnicznych.
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury,
odczynu gleby i trofizmu wg Zarzyckiego i in. (2002) wyno-
szà odpowiednio: L = 3, T = 3–2, R = 4, Tr = 4.
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Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Tocja jest sk∏adnikiem zio∏oroÊli, wchodzi w sk∏ad zespo∏u
Arunco-Doronicetum (ze zwiàzku Adenostylion, z klasy Be-
tulo-Adenostyletea), a tak˝e Filipendulo-Geranietum (zwià-
zek Filipendulion ulmariae z klasy Molinio-Arrhenatheretea)
i Rumicetum alpini (zwiàzek Rumicion alpini, klasa Artemi-
sietea). RoÊnie równie˝ w olszynkach nad potokami – ze-
spó∏ Alnetum incanae (klasa Querco-Fagetea, podzwiàzek
Alnenion glutinoso-incanae) oraz w ÊródleÊnych m∏akach
(zbiorowisko Caltha laeta-Chaerophyllum hirsutum). 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
6430-1 – zio∏oroÊla subalpejskie i reglowe;
91E0-6 – nadrzeczna olszyna górska (Alnetum incanae);
91E0-7 – bagienna olszyna górska (Caltho laetae-Alnetum).

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie 
Tozzia alpina jest gatunkiem górskim o zasi´gu europejskim.
Podgatunek typowy T. alpina subsp. alpina jest rozsiedlony
g∏ównie w Alpach, a ponadto w po∏udniowej Jurze, Masywie
Centralnym, Êrodkowych Pirenejach i Apeninach (Hegi 1974,
Goliašová 1997). Podgatunek karpacki – subsp. carpatica –
wyst´puje w Karpatach Zachodnich i Wschodnich oraz gó-
rach Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego (Jasiewicz 1963).

Wyst´powanie w Polsce
W Polsce T. alpina subsp. carpatica roÊnie na pojedyn-
czych stanowiskach w Beskidach: na Baraniej Górze, w Pa-
Êmie Wielkiej Raczy (Morgi 840 m n.p.m.), w grupie Pilska
(rezerwat „Pod Rysiankà” 955 m, 1050 m, 1125 m
n.p.m.), na Babiej Górze (860 m, 1275 m n.p.m.) oraz
na ponad 20 stanowiskach w Bieszczadach Zachodnich
od 530 m do 1180 m n.p.m. (Zapa∏owicz 1880, Jasie-
wicz 1965, Bia∏ecka 1982, Zemanek, Winnicki 1999, Pi´-
koÊ-Mirkowa, Pacyna materia∏y npbl.). 

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem
Wi´kszoÊç stanowisk T. alpina subsp. carpatica znajduje si´
w obszarach chronionych: w parkach narodowych (Babiogór-
skim i Bieszczadzkim), rezerwatach przyrody („Pod Rysiankà”
w grupie Pilska) oraz w ˚ywieckim Parku Krajobrazowym.

Status gatunku

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

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 2004 r. 

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – R; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – nie uwzgl´dniono;
„Czerwona lista roÊlin naczyniowych zagro˝onych
w Polsce” (Zarzycki, Szelàg 1992) – R;
„Czerwona ksi´ga roÊlin naczyniowych Karpat Pol-
skich” (Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek – w druku) – LR.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Populacje T. alpina subsp. carpatica liczà od kilkudziesi´-
ciu do ponad 1000 osobników generatywnych. Najwi´ksze
populacje znane sà z Bieszczadów Zachodnich, gdzie
na powierzchni od 1 do 10 arów stwierdzono przeci´tnie
od 100 do 1000 (wyjàtkowo wi´cej) okazów kwitnàcych
(Mitka, materia∏y npbl.). Brak jest informacji dotyczàcej dy-
namiki populacji w ró˝nych latach.

Potencjalne zagro˝enia
Tozzia alpina subsp. carpatica nale˝y, jak si´ wydaje, do grupy
gatunków o ma∏ym stopniu ryzyka. W Bieszczadach, spoÊród
ponad 20 stanowisk, w latach 1994–2002 skontrolowano 15,
stwierdzajàc, ˝e nie sà one zagro˝one. Potencjalnie zagro˝one
mogà byç tylko niektóre stanowiska w obr´bie olszynek nadpo-
tokowych, ze wzgl´du na niszczenie siedlisk tego typu.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Dla zabezpieczenia tego gatunku niezb´dne jest zachowa-
nie w stanie niezmienionym jego siedlisk oraz ochrona ca-
∏ego zbiorowiska, w którym tocja alpejska roÊnie.

Propozycje dotyczàce siedlisk
Wydaje si´, ˝e dla zachowania siedlisk tocji alpejskiej
ochrona bierna jest wystarczajàca.

192

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki roÊlin

4116



Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Ochrona bierna, proponowana dla wi´kszoÊci populacji 
T. alpina, jest odpowiednià formà ochrony równie˝ dla in-
nych gatunków wspó∏wyst´pujàcych z tocjà w naturalnych
zbiorowiskach zio∏oroÊlowych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi 
Bierna forma ochrony zabezpieczajàca zbiorowiska zio∏o-
roÊlowe z T. alpina jest realizowana w Bieszczadzkim i Ba-
biogórskim Parku Narodowym oraz w rezerwacie „Pod Ry-
siankà”.

Kierunki i zakres badaƒ nauko-
wych

Wo∏oszczak (1892) wyró˝ni∏ populacj´ karpackà w randze
odr´bnego gatunku T. carpatica. Póêniejsi badacze uznali
ten takson za podgatunek T. alpina. Niezb´dne sà nowocze-
sne badania taksonomiczne w ca∏ym zasi´gu gatunku,
zmierzajàce do poznania zmiennoÊci morfologicznej obu
wyró˝nionych taksonów. Konieczna jest równie˝ aktual-
na weryfikacja w terenie stanowisk w Beskidzie ˚ywieckim
oraz badanie wymagaƒ siedliskowych, liczebnoÊci i dynami-
ki populacji. W literaturze polskiej brak bli˝szych informacji
o biologii tocji alpejskiej (m.in. o gatunkach ˝ywicielskich),
co jest warunkiem koniecznym jej skutecznej ochrony.

Monitoring

Brak jest dostatecznej informacji o liczebnoÊci oraz tenden-
cjach dynamicznych wi´kszoÊci populacji T. alpina subsp.
carpatica i dlatego nale˝a∏oby objàç monitoringiem kilka
wybranych stanowisk (Bieszczady, Beskid ˚ywiecki), prowa-
dzàc obserwacje w odst´pach 2–3-letnich.
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