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Tôňovka	 dvojlistá	 (Maianthemum bifolium) je v botanic-
kom systéme zaradená do skupiny krytosemenných jedno-
klíčnolistových rastlín (Monocotyledonopsida) do čeľade 
ľaliovité (Liliaceae). Podľa dĺžky života patrí k trvácim dru-
hom. Obdobie vegetačného pokoja pretrváva tenkým plazi-
vým podzemkom. Z neho vyrastá 5 až 22 cm vysoká nadzem-
ná časť tejto byliny. Má jediný srdcovitý výrazne žilkovitý 
list, 5 až 8 cm dlhý a široký do 4 cm, a jeden jemu veľmi po-
dobný listeň tvarom i veľkosťou, preto sa zdá, akoby táto 
rastlina mala dva listy – táto skutočnosť sa odráža i v jej dru-
hovom názve. Názory na tento list a listeň dokonca nie sú jed-
notné ani u odborníkov – niektorá literatúra neuvádza list 
a listeň, ale dva listy. Listeň (druhý list) podopiera vzpriame-
ný strapec zväzočkov malých štvorpočetných voňavých kve-
tov bielej až žltkastej farby. Kvetné obaly jednotlivých kve-
tov sú nerozlíšené – tvoria okvetie, pričom okvetné lístky sú 
hviezdicovito rozložené. Počet kvetov v celom pomerne ried-
kom strapci dosahuje 10 až 20. 

Tôňovka dvojlistá (Maianthemum bifolium)

Tôňovka dvojlistá kvitne v máji a júni. Piestiky dozrievajú 
pred pukaním peľníc tyčiniek. Kvety opeľuje hmyz alebo sú 
samoopelivé. Po opelení a oplodnení sa menia na malé duži-
naté plody – bobule, ktoré majú najskôr zelenú a potom 
v čase zrelosti čerešňovočervenú farbu a veľkosť asi 5 mm. 
Dozrievajú koncom septembra. Rozširuje ich zver. 

Tôňovka dvojlistá v čase kvitnutia

Rastlina návštevníkov prírody láka svojou krásou, je však 
celá jedovatá. Obsahuje steroidné saponíny a kyselinu cheli-
dónovú. K otrave môže dôjsť u detí, ktoré si jej červené bo-
bule pomýlia s plodmi iných druhov. Otrava sa prejavuje  
nevoľnosťou, zvracaním, žalúdočnými a črevnými probléma-
mi, ktoré sú sprevádzané hnačkami. 

Plody a zvyšky listov tôňovky dvojlistej na začiatku októbra

Tôňovka dvojlistá je rozšírená v Európe i severnej Ázii. 
U nás rastie v tienistých listnatých i ihličnatých lesoch, čo sa 
odráža i v jej slovenskom rodovom názve. Vyskytuje sa 
i v krovinách, kosodrevine, horských rašeliniskách a na lú-
kach, najmä na mokrých, slabo až silne kyslých, piesočnato-
hlinitých, nepriepustných a neprevzdušnených pôdach od  
nížin až po subalpínske pásmo. Vyhýba sa vápencom. Je indi-
kátorom – ukazovateľom – zamokrenia. Vo vyšších polohách 
do nadmorskej výšky 1 800 m n. m. rastie iba na otvorených 
priestranstvách.
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