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Stanowisko Aconitum variegatum (Ranunculaceae)
w Kotlinie Żywieckiej
Wiosna˛ 2000 r. znalazłem w Kotlinie Żywieckiej płone okazy tojadu, które oznaczyłem
prowizorycznie jako Aconitum variegatum L. Oznaczenie to potwierdziłem późnym latem (30.08.2000 r.), w okresie kwitnienia gatunku. Tojad dzióbaty, podawany z sa˛siednich Beskidów (Śla˛skiego i Żywieckiego – BIAŁECKA 1982 i dane niepublikowane), nie
był dota˛d znany z tego obszaru.
Znalezione stanowisko znajduje sie˛ w dolnej cze˛ści wsi Rychwałd nad potokiem Nawieśnik, na wysokości około 360 m n.p.m. (19o15’ 40’’ dł. geogr. wsch., 49o42’ 20’’ szer.
geogr. płn.; kwadrat DG04 w siatce ATPOL) (Ryc. 1). Omawiany gatunek rośnie tutaj
w wilgotnym miejscu przy brzegu lasu, u podnóża skarpy porośnie˛tej lasem gra˛dowym.
Populacja liczy 20–30 okazów, z których tylko cze˛ść kwitnie i owocuje.
Zbiorowisko z Aconitum variegatum w Rychwałdzie nawia˛zuje swoim składem florystycznym do gra˛du niskiego – Tilio-Carpinetum stachyetosum. Charakteryzuje sie˛ dużym
udziałem gatunków łe˛gowych ze zwia˛zku Alno-Padion. Drzewostan buduja˛: Acer pseudoplatanus, Padus avium, Alnus incana, a w domieszce: Fraxinus excelsior, Carpinus
betulus, Cerasus avium i Salix fragilis; podszyt: Sambucus nigra, Corylus avellana, Euonymus europaeus i Cornus sanguinea s. lato. W runie, dość bujnym i bogatym florystycznie, rosna˛ m. in. gatunki higrofilne, charakterystyczne dla podzespołu gra˛du niskiego:
Cirsium oleraceum, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica. W warstwie tej
zanotowano także: Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Chaerophyllum hirsutum,
Circaea lutetiana, Equisetum maximum, Festuca gigantea, Galeobdolon luteum, Hedera
helix, Dryopteris carthusiana, Galeobdolon luteum, Galium schultesii, Geum urbanum,
Impatiens noli-tangere, Listera ovata, Lysimachia nummularia, Mercurialis perennis,
Oxalis acetosella, Plagiomnium undulatum, Primula elatior, Pulmonaria obscura, Ranunculus lanuginosus, Rubus caesius, Salvia glutinosa, Senecio fuchsii i Symphytum tuberosum.
Powyżej płatu z tojadem las ma charakter gra˛du wysokiego. Rosna˛ tu m. in.: Stellaria
holostea, Ranunculus cassubicus, Carex pilosa, Lathyrus vernus, Isopyrum thalictroides
oraz rzadka w głe˛bi gór, Hepatica nobilis.
W zwia˛zku z niedawna˛ regulacja˛ potoku obrzeże lasu z tojadem dzióbatym zostało
wyraźnie zaburzone. Wkracza tu dość ekspansywny gatunek synantropijny – Impatiens
glandulifera.
Aconitum variegatum uchodzi za gatunek górski, reglowy (ZAJA˛C 1996). Znalezione
stanowisko w Kotlinie Żywieckiej leży na północnej granicy karpackiej cze˛ści jego
zasie˛gu (MITKA & STARMÜHLER 2000). Zebrane okazy, złożone w Zielniku Instytutu
Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA), należa˛ do podgatunku typowego subsp.
variegatum (rev. J. Mitka – Kraków).
Podzie˛kowania. Serdecznie dzie˛kuje˛ Panu drowi Józefowi Mitce za sprawdzenie zebranych materiałów zielnikowych.
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Ryc. 1. Stanowisko Aconitum variegatum L. w Kotlinie Żywieckiej. 1 – główne drogi, 2 – potoki, 3 – stanowisko.
Fig. 1. Station of Aconitum variegatum L. in the Kotlina Żywiecka dell. 1 – main roads, 2 – streams, 3 – station.

Summary. Locality of Aconitum variegatum (Ranunculaceae) in the Kotlina Żywiecka dell
(Western Carpathians). In 2000 locality of Aconitum variegatum L., an interesting mountain species,
was found in the lower part of Rychwałd village (360 m a.s.l.) about 4 kilometres NE to the Żywiec
town (lat. 49 o42’20’’, long. 19o 15’40’’; square DG04 of the ATPOL grid) (Fig. 1). Small population
(20–30 specimens) grows here in the forest community similar to the Tilio-Carpinetum stachyetosum
subassociation.
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