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Jindřich O hr t e k: 

Příspěvek ke květeně okresu Šahy na Slovensku II 

Tato část je pokračováním příspěvku uveřejněného v časopise Preslia (1958) 
30 : 78- 81. Podrobný floristický výzkum okresu nebyl dosud proveden. 
Botanicky jsou známé pouze některé oblasti, např. stráně na vých. okraji Šah, 
vrch Orhegy u Vinice (Domin 1932a, b , 1933), Somos h. (Domin 1933, 
H 1 a váček, 1937) písčiny u !perského Predmostie (dHve Hidvég) (Krist, 
1937), vrch Čongrád, Šipka (Máj o v s ký et Jur k o, 1956). Většina 
území je však botanicky neznámá. 
Kromě toho se našeho území dotýkají některé údaje v nejrůznějších pří

spěvcích, např. Knapp (1864a, b , Fu t á k , 1943, 1953) , Jirá s ek 
(1934, 1937), Michalko (1958), Michalko et Jurko (1958) ap. 

Ve většině případů jsou zachyceny druhy více méně pozoruhodné, kdežto 
druhům běžnějším je věnována poměrně malá pozornost. V tomto příspěvku 
se chci hlavně zmínit o tzv. „běžných" druzích, které až bude známo jejich 
přesné rozšíření, mohou mít velký význam pro detailní fytogeografické dělení 
Krupinské vrchoviny a přilehlých oblastí, protože současné fytogeografické 
dělení této části republiky příliš neuspokojuje. 

Achillea nobilis L. - Rozš í řeni tohoto druhu je zajímavé, ze jmén a pokud se týká jeh o kvanti
tativního množství v jednotlivých oblastech . 

Sv. svah Gestenců u lázní Dudince; p astviny u Šinkovy salaše sv. Merovců; travnaté a k ame
nité stráňky na záp. svahu vrchu Baba vých. H or. Teran ; str á r1ky a pastviny sv. obce Slatina; 
s t. ráňky n a vr chu P eres, v inicích „Elétes", pas tv inách a mezích v údolí vých. Slatina-kúpele ; 
st ráňky, meze a pastviny vých. Ch orvatic ; n a již . a vých. svahu Kocsari h „ p astviny n a v rcholu 
R egisk e h. záp. Dol. Turovců ; kfovinaté str át"tky n a vrcholu a vých. svahu Kis Turi oldal a Ba
lrnszto h. záp. Stř . Turovců; k amenité s trát'íky vých . Šah ; u okraje polních cest u Wollnerovy p s. 
a t ravn até stráňky n a kótě 171 v ých. Šah; p as tviny, stráúk y na vrchu Magas h. a Somos h. 
sv. T ešmaku; u d vora Lipovec a u d vora Olvár sv. Šah; p astviny sev. kóty 282 vých. Str. Tu
rovců; stráňky v lese u Polácké studny již . Pláštovcú; sk a lnatá stráň záp. Pláštovcú; travnaté 
a skalnaté stráúk y, m eze a okra je cest na již. a záp. svahu Močáru, záp. a již . svahu Šipky, již . 
svahu B ende a jz. sv a hu Čongrádu sev. Pláštovců; m eze a stráúky u k óty 193 jv. Pláštovců; 
pastviny a sk alky u potoka Berinesen záp. Sečianek; p astviny, m eze a stráú ky na kótě 313 a 199 
jz. Kleňan; úvoz u k óty U'i 5 sev. Vel. Čalomij e; t ravn até a křovinaté stráňky n a vých. svahu 
Nagy h„ n a záp. svahu k óty 259 a na jz . svahu kóty 431 sv. Vinice ; n a vých. a již . svahu Orhegy 
sev . Vinice; okraj lesa n a jv . svahu Span ého Vťchu záp. Hrušova; n a ska lkách záp. kostelíka 
Hrušov; okraj lesa u kóty 232 již. Trebušovců . 

Ajuga charnaepytis (L.) S c hr e b. - Pole n a sev. svahu Gestenů u lázní Dudince; pole 
u k ót y 205 sev. obce Sln.tina; u polních cest a n a p olích n a již. svahu Kocsari h. sv. Hrkovců ; 
u polní cesty u vrchu Ďul a sv. Hor. Turovců . 

Allúim senescens L. - Skalky v horní části údolí potok a Berinesen jz. k óty 199 západně 
Sečianck . 

Althaea officinalis L. - P astvina sev. Preselan ; u silnice sv. obce Slatina, n a M ezích řeky 
lpel' v blízkém okolí Šah; okraj křovin a na pastvinách na vrcholu R egiske h . záp. Dol. Turovců; 
u polní cest y u kóty 227 sv. Šah; u silnice a na mokrých lukách mezi T ešmakem. a Ipel'ským 
Predmostiem ; u s ilnice v Sečiankách ; p ast v iny u potoka B erinesen a na již. a jv. úpatí Na
d ástó vých. Sečianek; u polní cesty již. kóty 237 sv. osady Leklinec vých. Vinice ; n áves v Tre
bušovc ích , pastviny v okolí Vel. Čalomije. · 

Asparagus ofjicinalis L. - Ve vinicích „Elétes" v ých. Slatina-kúpele ; stráňky na vých. svahu 
Kocsari h. sv. Hrlrnvců ; okraj lesa n a vrchu Bakaszto h. a v úvozu mezi Bakaszto h. a Kis Turi 
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oldal záp. Str. Tůrovců; kamenité stráňky na vých. svahu Čongrádu a na jv. svahu Šipky sev. 
Pláštovcú ; křovinaté stráně na jv. svahu Somos h. sv. Tešmaku; skalnaté stráňky v lesích na 
již. svahu kóty 504 sv. Kleňan; na mezích již. obce Trebušovce . 

Asperula glauca (L.} B es s. - Kamenité stráňky na záp. svahu vrchu Baba vých. Hor. 
Teran; kfovinaté stráňky na kótě 171 vých. Šah; na již. svahu Rátáj h. sv. Šah (P}*; na již. 
svahu kóty 431 sv. Vinice. 

Asperugo procumbens L. - Okru.j silnice vých. Šah. 
Asplenium septentrionale (L.) Hoff m. - Skalky n a jv. svahu Bende sv. Pláštovců; skalky 

v horní části potoka Berinesen vých. kóty 261 vých. Sečianek. 
Astragallus glycyphyllos L. - V les ích a křovinách na vých. svahu Kocsari h. a Regiske h. 

záp. Dol. Turovcú; na záp. svahu K erek h. sv. Šah; na již. svahu kóty 504 sv. Kleúan; na Spa
lém vrchu záp. Hrušova a na již. svahu vrchu Orhegy sev. Vinice. 

Botriochloa ischaernum (L.) K en g. - Travnaté stráúky a pastviny na Regiske h. sv. Hr
kovcú; u Šinkovy salaše sv. Dudinců; na k ame nitých stráňkách v lese na již. svahu kóty 504 
sv. Kleúan; pastviny, travnaté stráňky a skalky záp. Hrušova; kfovinaté stráňky u kóty 180· 
záp. Trebušovců. 

Campanula bononiensis L. - Okraj hájú a na křovinatých stráních na vých. svahu Kocsari h. 
a Regiske h. sv. Hrkovců; kfovinatý úvoz mezi Kis Turi oldal a Bakaszto h. záp. Str. Tu
rovcú; křovinaté stráúky na jv. svahu Kerek h. sv. Šah; okraj lesa na záp. svahu Magas. h. 
vých. f::>ah; křovinaté stráně záp. Pláštovců; na jz. svahu vrchu Čongrád sev. Pláštovců. 

Cardaminopsis arenosa, (L.) Ha y. - Na travertinech u lázní Dudince, na skalkách u potoka 
Berinesen zó.p. Sečianek; skalnaté stráně na již. svahu kóty 504 sv. Kleňan; skalkách u cesty 
v údolí n1ezi vrchem Berga a Nagy h. sev. Vinice . 

Carduus nntans L. - V území se vyskytuje ojediněle. Pastviny u dvora Pustý Olvár vých. 
Hor. Turovcú. 

Caucalis lappula (Web.) Grande. - Pole již. Polácké studny vých. Hor. Turovců; 
u silnice vých. Šah; u kóty 193 a již. kóty 322 jv. Pláštovcú. 

Cerinthe minor L. - Křovinat;ý úvoz na záp. svahu Gestenců a na travertinech u lázní Du
dince; ve vinicích „Elétes" vých. Slatina-kúpele; v úvoze mezi Chorvaticemi a dvorem Studená 
Dala; pastviny na vrcholu Kocsari h. záp. Dol. Turovců; k .fovinaté stráňky na vých. svahu 
Č8ngrádu sev. Pláštovců; u silnice mezi T ešmakem a Hidvéžskou ps. 

Chenopodium vulvaria L. - Pastviny u dvora Lipovec sv. Šah. 
Chondrilla juncea L. - Kamenité stráňky na záp. svahu vrchu Baba vých. Hor. T eran; 

křovinaté stráňky na záp. svahu Gestenců a na travertinech u lázní Dudince; ve vinicích „Elétes" 
vých. Slatina-kúpele; v úvoze již. kóty 236 vých. Slatina-obec; v úvoze mezi Chorvaticemi 
a dvorem Studená Dala; vysoké m eze u silnice Preselany- Šahy; okraj pastvin, křovin, cest 
a na úhorech na R egiske h. a Kocso,ri h. záp. Dol. Turovcú; kamenité stráně u silnice vých. Šo,h; 
travnaté a křovinaté stráně na kótě 171, na vrchu Magas h. sv. Tešmaku; na vých. svahu Čon
grádu a na záp. svahu kóty 322 sev. Pláštovců, záp. Kle11.an a na jz. svahu kóty 431 sv. Vinice; 
u polní cesty sev. Velké Čalomije. 

Cirsium eriophorum S cop. - Travnaté stráúky již. obce Slatina, u polní cesty na již. svahu 
vrchu Šipka u Pláštovců. 

Clematis integrifolia L. - Louky u Ipelu sev. Preselan; louky v okolí Šah a Tešmaku; na vlh 
kých místech u potoka na vých. úpatí K erek h. a u dvora Olvár sv. Šah; na již. svahu dole u Veréh 
h. vých. Šah. (P.}. 

Clematis vitalba L. - Okraj lesa na vých. úpatí K erek h. a v okolí dvora Olvár sv. Šah; v kfo
vinách u silnice a polní cesty vých. Šah; okraj kfovin u kóty 291 jv. Pláštovcú; v lesích na již. 
svahu kóty 504 sv. Kleňan a na již. svahu Somos h. sv. Tešmaku; na již. svahu kóty 431 sv. 
Vinice . 

Crepis foetida ssp. rhoeadifolia (M. B.) Č e 1 a k. - U polní cesty sev. Slatina; úhor na vrcholu 
Kocsari h. sv. Hrkovců; okraj pastvin na Regiske h. záp. Str. Turovců; v opuštěném lomu na. 
záp. svahu Magas h . sv. T ešmaku; u polní cesty u Nedecky ps. vých. Stř. Turovců; travnatá. 
stráňka na záp. úpatí kóty 322 sev. Pláštovců; pastviny záp. Kleňan. 

Cu,cubalus baccifer L. - Křoviny u potoka u Wollnerovy p s. a na vlhkých místech na jv. 
úpatí K erek h. sv . Šah; vlhká místa na okraji lesa u Polácké studny již. Pláštovců; kfovinatá strž. 
jz. kóty 214 jv. Hor. Turovců; kfoviny u potoka vých. Kleňan. 

Cydonia oblonya Mi 11. - Skalnaté stráňky vých. Šah; křovinaté stráně na vrcholu Magas h. ; 
okraj lesa na již. svahu Somos h. sv. Tešmaku; stepní s tráně na již. svahu Čongrádu sv. Pláš
tovců. 

Cynanchum vincetoxicum (L.) Per s. - Křovinaté s trái"iky na již. svahu Kocsari h. sv. 
Hrkovců; kamenité a kfovinaté ' stráňky záp. Pláštovců; světliny v lese na sv. svahu vrchu 

*) Lokality označené písmenou (P.) jsou ze sběrů Z. Po u z ar a. 
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Perneš sev. Pláštovců; skalky u potoka Berinesen vých. Sečianek, kamenité stráňky v lese na 
j iž. svahu kóty 504 sv. Kleňan. 

Oystopteris fragilis B e r n h. - U vchodu do starých sklepů na vých. svahu vrchu Bukovina 
již. Hrušova. 

Dianthus armer,ia L. - Okraj akátového háje vých. Chorvatic; okraj lesa sev. Slatina-obec; 
křovinaté stráňky na jv . svahu Čongrádu; v řídkých lesích a na okraji křovin na sev. a již. svahu 
Šipky; paseky v lesích na vrchu B ende sv. Pláštovců; stráňky a meze u kóty 193 jv. Pláštovců; 
světliny v lese jz. dvora Olvár a u kóty 254 sv. Šah; pastviny Rev. kóty 282 vých. Stí-. Turovců; 
okraj lesa a křovin na záp. svahu Magas h. a na lesních loučkách na již. svahu Somos h. sv. 
Tešmaku; strár'íky na vých. a jv. svahu vrchu Bukovina sv. Kle rl.an; stráňky na vých . úpatí 
Nagy h. a na již. svazích kóty 431 sv. Vinice; světlé lesy u kóty 232 již. Trebušovců; okraj lesa 
u kóty 235 vých. osady Leklinec vých. Vinice. 

Dorycnium pentaphyllum S cop. - V celém území se vyskytuj e tento druh většinou v cha
rakteristicky vytvofoné var. patenti-pilosum Led e b. (rev. R. Hendrych). Stráúky na záp. 
svahu vrchu Baba vých. Hor. Teran; pastviny u Šinkovy Ralaše sv. Dudinců; kř·ov in atý úvoz 
mezi Chorvaticemi a dvorem Studená Dola; okraj křoviny m:. vých. svahu Bakaszto h. záp. Str. 
Turovcl'1; stráňky v lese u Polácké studny již. Pláštovců; na lesních loučkách m ezi kótou 27 1 
a dvorem Pustý Olvár vých Str. Turovcú; okraj lesa na vrchu J)ula sv. Hor. Tůrovců; tr::wní1té 
a kfovinaté stráně na kótě 171, na Magas h„ Smnos h . vých. Šah; u dvora Lipovce, vých . kóty 24 1 
a na vých. a již. svahu Kerek h. sv. Šah; stráňky na záp. svahu Močáru, sev. svahu vrchn Šipka 
a na vých. svahu vrchu Perneš sev. Pláštovcú; křovinaté stráňky u silnice již. kóty :~22 jv. Pláš
tovcú; pastviny a stráúky záp. Kleňan; křovinaté stráňky na jv. svahu vrchu Bukovina sz. 
Vinice; na vých. úpatí Nagy h„ záp. svahu kóty 259 sv. Vinice a na již. svahu Orhegy sev. Vinice; 
u kóty 180 záp. Trebušovců a již. Trebušovců. 

Ech-ium rub-rum J a c q. - Dubina na jz. svahu Veréb h. dole v sedle k Romos h. vých. i!lah 
(P.). Tento druh se vyskytuje v naší oblasti vzácně. Fu t á k (1953) je j uvádí z okolí Santova 
a Mich a l k o a .Tu ť k o (1956) z okolí Pláštovců. 

Elytrigici intermed-ia (Ho st) Ne v s k i -- Travnaté a kamenité stráně u Kalvarie a nad 
silnicí vých. Šah; kamenité stránč na záp. svahu vrchu Baba vých. Hor. Teran; travnaté a křo
vinaté stráně na již. a vých. svahu Regiske h. sv. Hrkovců. 

Euonym'US verrucosa S c o p. - V lesích na vých. svahu Kocsari h . a Regiske h. záp . Dol. 
Turovců; lesy na sev. svahu Magas h. sv. Tešmaku. 

Euphorbia amygdaloides L. - Lesy na sv. svahu vrchu Perneš sev. Pláštovců; stinné lesy mezi 
Kalokocs a Rátáj h. (P.); lesy na Spaném vrchu záp . Hrušova. 

Eupatorium cannabinum L. - U potoka sev. od dvora Olvár až po Wollnerovu ps. sv. Šah; 
na vlhčích místech v lesích již. Trebušovců. 

Euphorbia platyphyllos L. - U silnice v obci Slatina. 
Galium boreale L. - Na lukách sev. Preselan; u silnice vých. Šah; na kótě 171 sev. Tešmaku. 
Galium schultesii Ve st. - V les ích u dvora Olvár sv. Šah; sz. kóty 291 jv. Pláštovců; na již. 

svahu kóty 504 sv. Kleúan; v hájích na vých. svahu Nagy h. sv. Vinice. 
Galium tricorne St o c k. - Na polích n a již. úpatí Kocsari h. sv. Hrkovcú; u Polácké 

studny vých. Hor. Tůrovcú. 
Geranium phaeum L. - Křoviny u potoka na vých. úpatí Kerek h. sv. Šah. 
Geranium sanguineum L. - Křovinaté stráňky na vých. svahu Kocsari h„ Regiske h., Kis Turi 

oldal a Bakaszto h. záp. Turovců; kfovinaté a travnaté s t,ráňky na Magas h. sv. T ešmaku; již. 
a jv. svahu Óongrádu sev. Pláštovcú, na jv. svahu vrchu Šipka u Pláštovcú; kamenité stráňky 
v lesích na již. svahu kóty 504 sv. Klei\an; kfovinaté stráně na již. svahu vrchu Orhegy sev. 
Vinice a kóty 431 sv. Vinice. 

Gnaphalium uliginosum L. - Na vlhkých lukách Lencsés sv. Tešmaku, na vlhkých místech 
na polní cestě u Němcovy salaše jz. Hrušova; mokřiny na lesní cestě u kóty 236 jz. Trebušovců. 

Gnaphalium luteo-album L. - Skaln até stráně již. exposice záp. Pláštovců. 
Heleocharis acicularis (L.) R. et S c h. - Mokřiny pod mostem u silnice Šah y- Hrkovce; 

vyschlé pHkopy na lukách Lencsés sv. Tešmaku; vysychající bažinaté louky vých. Ipel'ského 
Predmostie. (Hidvóg.) 

Heliotropium europaeum L. - Travertiny u lázní Dudince; pastviny u dvora Lipovec; u pol
ních cest a na polích sev. Tešmnku. 

Herniaria glabra L. - U polní cesty a na písčitých rniplavech foky Ipel' sev. a sv. Preselan; 
pustá místa na již. a jv. okraji Pláštovců. 

Hibiscus trionnm L. - Všechny lokality jsou z polí nebo z okraje polní cesty jv. Slatina-kúpele; 
na jv. svahu Kocsari h. sv. Hrkovcú; vých. 8ah; na úpatí kóty 171 vých. Šah; mezi Kleňany 
a Sečiankarni. 

Hypericum hirsntnm L. - Loučky v lese mezi R egicke h. a Kis Turi oldal záp. Dol. Turovců; 
větliny v lose u kóty 254 sv. Šah; lesy na sv. svahu vrchu P erneš sev. Pláštovctl; lesy na záp. 

s 
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:svahu Kerek h. a u dvora Olvár sv. Šah; na již. svahu kóty 504 sv. Kl.eňan; na již. svahu Veréb. 
h. záp. Kleúan (P.). 

lnula ensi/olia L. - Okraj lesů a křovin m ezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. D ol. Turovců; 
stráňky na již. svahu vrchu Šipka u Pláštovců; okraj lesa na již. svahu Orhegy sev. Vinice. 

lnula hirta L. - Křovinaté stráňky na vých. svahu Regiske h. záp. Dol. Turovců; světliny 
v lesích na sv. svahu vrchu Perneš sev. Pláštovců; Kalakocs h. na vrcholu záp. Kleňan (P.); okraj 
lesa na již. svahu Orhegy sev. Vinice. 

lnula hybrida Baum g. (1. ensifolia X germanica B es k.) - Kfovinaté strM1ky m ezi 
Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Dol. Turovců. 

J imiperus communis L. - Travnaté stráňky na kótě 171 vých. Šah; pastviny na vrcholu 
Regiske h. sv. Hrkovců ; u dvora Pustý Olvá r vých. Hor. Turovců; záp. Kleňan; travnaté stráňky 
u silnice záp. Hrušova ; n a v ých. svahu Nagy h. sv. Vinice; křovinaté stráně u kóty 180 záp. 
Trebušovci'l. 

Kickx ia elatine (L.) Dum. - Na polích a u polních cest n a již. svahu Kocsari h. sv. Hrlwvců; 
m ezi Chorvaticemi a dvorem Studená Dola, v údolí vých. Slatina-kúpele; na vrchu Ďula sv. Hor. 
Turovců; u Wollnerovy ps„ vých. ša,h; v údolí potoka Berinesen vých. Sečianek; vých. Kleúan ; 
na již. svahu K erek h. u Ipefských U l'jan; u kóty 291 a 322 jv. Pláštovc ů. 
Ki'sk:cťa spuria (L.) Dum. - Okraj kukuřičného pole u vrchu Ďula sv. Hor. Tůrovců; past 

viny na záp. úpatí Gestenců u lázní Dudince . 

.Koltlrauschi'a prolijera (L.) K u n t h. - K a menité strá11ky na záp. svahu vrchu Baba vých. 
Hor. Teran ; pastviny u Šinkovy salaše sv. Dudinců; u polní cesty vých. Merovců; na m ez ích 
na již. svahu Kocsari h. sv. Hrkovců; stráně záp. dvora Olvár sv. Šah; sk alky v lesích n a již. 
svahu k ót y 504 s v. Kleňan; skalky a s tráňky záp. kostela v Hrušově. 

Lactuca saligna L. -- U polní cesty vých. Merovců; úvoz již . k ót y 236 vých. obce Slatina; 
u polní cesty vých. Kbňan. 

L actuca vim·inea (L.) Pres 1. - K a menité str á t\ky n a záp. svahu vrchu Baba vých. Hor. 
T era n; křovinaté stráňky ve vinicích „Elétes" vých. Slatina-kúpele; na vých. svahu Kocsari h. 
sv. Hrkovců; vých. svahu Bakaszto h . záp. Str. Turovců; u polních cest a na travnatých stráň
kách n a záp. svahu kóty 322 a vrchu Močáru sev. Pláštovců; u kóty 193 a již. kóty 322 jv. Pláš
tovc ů; k amenité stráně n a již . svahu_ K.erek h. u Ipefských Ufjan; travnaté stráňky a u cest blíže 
k óty 214 jv. Hor. Tuťovců; u vrchu Dula sv. Hor. Turovců ; pastviny u dvora Lipovec sv. Šah; 
k amenité stráňky nad silnicí vých. Šah; v opuštěném lomu na záp. svahu Magas h. sev. Teš
m a ku; okraj lesa n a již. svahu k óty 504 sv. Kleúan; křovinaté stráně, okra je lesů a na mezích na 
již. svahu Orhegy sev. Vinice; na jz. svahu kóty 431 sv. Vinice. 

Lathyrns annuus L. Vzácně zplaňujíc i hracho r. Rohl e na (1937) je j uvá:l í zplaněný z ru
miště u žel. trA.ti za Zlíchovem u Prahy. Úhor n a vrcholu K ocRari h. s v. Hrkovců . 

Lathyrus silve8ter ssn. silvest e r - U polní cesty u Wollnerovy p s . a na strái"1kách na jz. svahu 
k óty vých. Šah; křovinaté stráúky n a již. svahu Magas h. a jv. svahu Somos h. sv. T ešm aku; 
křoviny u cesty již . dvora Olvár sv. Šah ; okraj lesa m1 již. svahu Orhegy sev. Vinice; n a s tráních 
záp. exp. k ó ty 188 sv. Vinice. 

L aser trilobum (L.) Bor k h. - Ojediněle na našem území. V les ích na sv. svahu vrchu P erneš 
sev. Pláštovct'.i . Fu t á k ( l94:~) u vádí ne jbližš í lok alitu z Kovc1čovských kopců . 

Lavatera thuringiaca L. - Křoviny n a záp. svahu Gestenců u lázní Dudince; úvoz již. kóty 236 
vých. obce Sla tina; kfoviny ve vinicích „Elétes" v ých Slatina-kúpele; pastviny na vrcholu 
R og iske h. sv. Hrkovců. 

L ilinm marlagon L. - L esy na sv. svahu vrchu P erneš sev. Pláštovců; lesy na kótč 291 jv. 
Pláštovců . 

Lithospermum purpureo-coerulewrn L. - Křoviny v úvozu již. kóty 236 v ých. obce Slatina; 
křoviny a lesy na vých. svahu R eg is ke h„ Kis Turi o ldal a Bakaszto h. záp. Turovců; na jz. svahu 
Čongrádu sev. Pláštovců a n a křovinatých str áních záp. Pláštovcú. 

Loranthus europaeus L. - Na vrchu Ďula sv. Hor. Turovcťl. 
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius (L.) Hartrn. - V lhké louky L encsés sv . Tešm aku. 
Lysimachia punctata L. - Křoviny na pastvinách sv. exposice proti vrchu Čongrád (již. 

smě rem) sz . Pláštovců. 

M edicago prostrata J a c q. - K a menité stráně záp. Pláštovců ; křovinaté stráně n a jz. svahu 
Čongrádu sev. Pláštovců; k amenité Rtráně vých. Šah; křovinaté stráně již. k óty 322 jv. Pláš
tovců (u silnice Pláštovce-Kleňany ) ; strát\ky n a vrcholu Somos h. Rv . T ešm aku (P.). 

M elampyrum barbatum L. - Okraj polní cest y na již. svahu vrchu Baba vých. Hor. Teran; 
na travertinech u lá zní Dudince ; u polní cesty vých. Merovců; p astviny sv. Chorvatic; pole 
u k óty 205 sev. obce Sla tina; křqvinatý úvoz již. kóty 236 vých. obce Slatina; okraj hájů a na 
úhorech v údolí v ých. Slatina-kúpele; pastviny a okraje cest u dvora Olvá r a Pus tý Olvár sv. 
Šah; u Wollnerovy ps. a na kótě 171 sev. T ešmaku; pole u k óty 282 vých. Str. Turovců; pole 
na jz. svahu kóty 322 jv. Pláštovců ; vých. Klei\an; na již. úpatí Orhegy sev. Vinice . 
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Melica transsilvanica S c hu r. - Travertiny u lázní Dudince; křovinatý úvoz již. kóty 236 
vých. obce Slatina; paseky v lese na sv. svahu vrchu Perneš a na křovinatých stráních na záp. 
svahu Močáru sev. Pláštovců; již. kóty 322 u silnice jv. Pláštovců; stráňky v lese u Polácké studny 
již. Pláštovců; kamenité stráně záp. Pláštovců; na již. svahu Kerek u Ipefských U l'j an; nad silnicí 
vých. Šah; křovinaté stráňky na kótě 171 a na záp. svahu Magas h. a na záp. a již. svahu Somos h. 
sv. Tešmaku. 

Melittis melissophyllum L. - Lesy na vých. svahu Regiske h. záp. Str. Turovců; lesy na sv. 
svahu vrchu Perneš sev. Pláštovců. 

Nigella arvensis L. - Pastviny na sz. svahu Gestencú u lázní Dudince; okraje cest a na mezích 
v okolí obce Slatina; úhory na Kocsari h. sv. Hrkovcú; kamenité stráně na již. svahu Kerek h. 
u Ipeiských Ufjan; okraj lesa u kóty 254 sv. Šah; na vrcholu kóty 214 jv. Hor. Turovců; meze 
na již. svahu kóty 322 a na již. svahu kóty 291 jv. Pláštovců; křovinaté stráně na jz. svahu 
Čongrádu sev. Pláštovců; pastviny záp. kóty 254 sv. Šah; křovinaté stráně a kamenité stráně 
vých. Šah a na kótě 171 sev. Tešmaku; pole a pastviny vých. a záp. Kleúan; pol~ sev. Velké 
Čalomije. 

Nonnea pulla (L.) D~c. - U polních cest na Kocsari h . záp. Dol. Turovců; u si lnice vých. Šah; 
u polní cesty na vrchu Dula sv. Hor. Turovců; vých. Kleňan. 

Oenanthe fistulosa L. - Na vlhkých loukách Lencsés sv. Tešmaku. 
Orobanche purpurea J a c q. - Rostliny byly vždy na Achillea nobilis L. Travnaté stráňky 

na již. svahu vrchu Šipka sv. Pláštovců; travnaté plošinky na záp. svahu vrchu Magas h. vých. 
Šah. 

Papaver dubium ssp. albifiorum (Boi s s.) Do st. - Křovinaté stráňky záp. dvora Olvár 
sv. Šah. 

Peplis portula L. - Mokř'iny na lesní cestě u kóty 236 jz. Trebu:3ovců. 
Physalis alkekengi L. - Akátové porosty na konci údolí vých. Slatina-kúpele. 
Poa sterilis M. B. - Křovinaté stráňky u dvora Olvár sv. Šah; křovinaté a kamenité stráňky 

na vrcholu Somos h. sv. Tešmaku; u silnice Pláštovce-Kleňany již. kóty 322 jv. Pláštovců; 
kamenité stráňky v lesích na již. svahu kóty 504 sv. Kleňan. 

Poa compressa L. - Vysoká mez u silnice Šahy-Preselany; stráně u silnice vých. Šah; u polní 
cesty u Wollnerovy ps., na úpatí Kerek h. a u dvora Lipovec sv. Šah; na již. svahu kóty 431 
8 v. Vinice. 

Potentilla recta L. - Křovinaté stráňky, okraje hájů jv. Slatina-kú,pele. stráňky na vých. 
svahu Kocsari h., Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Túrovců; na vrchu Dula sv . Hor. Turovců; 
kamenité stráňky nad silnicí vých. Šah; na vrcholu Magas h. sev. Tešmaku; na již. svazích 
vrchu Šipka a Bende sv. Pláštovců; na vých. úpatí Nagy h., a na jv. svahu kóty 431 sv. Vinice. 

Prunella intermedia Link (P. laciniata X vulgaris). - Stráňky u potoka Berinesen na jv. 
svahu vrchu Nadástó záp. Sečianek; křovinaté stráňky na již. úpatí kóty 504 sv. Kleňan; loučky 
v lesích na Spaném vrchu záp. Hrušova. 

Ranunculus auricomus ssp. cassubicus (L.) K o r s hi n. - V les ích na již. svahu kóty 504 
sv. Kleňan; na Spaném vrchu záp. Hrušova; sev. kóty 232 již. Trebušovců. 

Rumex stenophyllus Lede b. - Vlhké louky Lencsés sv. Tešmaku. 
Salsola kalí L . - Tato rostlina se v našem územ[ vyskytuje vzácně. Okraj polní cesty v pastvi

nách mezi Pustým a Žigovským Olvárem. 

Sagina subiilata (S w.) Pres 1. - Doposud byl tento druh uváděn ze Slovenska pouze ze 
Záhoří. Hendrych et K ř í s a (1959) uvádějí tento druh z okolí z okolí Lučence z několika 
lokalit. Druh se velmi snadno přehlédne a je nápadnčjší teprve v době květu. Pastviny u kóty 313 
záp. Kleňan; záp. kostela Hrušov, sev. kóty 180 záp. Trebušovců 

Sambiicus ebulus L. - Křoviny u řeky Ipef vých. Preselan; u Šinkovy salaše sv. Dudinců; 
okraj křovin, na úhorech a pastvinách na Regiske h. záp. Dol. Turovců; u polní cesty u Wollne
rovy ps. a na záp. úpatí Kerek h. sv. Šah; opuštěná místa na Kalvarií na vých. okraji Šah; stráně 
na záp. svahu kóty 259 sv. Vinice. 

Senecio barbaraeifolius W i mm. (det. Skalický). - Na vlhkých loukách Lencsés sv. Tešmaku; 
okraj lesa na již. úpatí kóty 504 sv. Kleňan; mokré louky již. Trebušovců; 

Scutellaria hastifolia L. - Vlhké louky Lencsés sv. Tešmaku. 
Serratula tinctoria L. - Křovinaté strát'íky mezi Regiske h. a Kis Turi oldal záp. Str. Tu

rovcú. 
Sideritis montana L. - Starý úhor vých. Slatina-kúpele; okraj polní cesty u kóty 227 sv. Šah; 

kamenité stráně vých. Šah; okraj lesa na vrchu Ďula sv. Hor. Tůrovců; stráňky na záp. svahu 
kóty 322 sev. Pláštovců. 

Silene dic .~~otoma E hr h. U polní cesty již. Merovců; úhor a na okraji polních cest na již. 
svahu Kocsari h. sv. Hrkovců; v okolí dvora Olvár sv. Šah; již. Polácké studny již. Pláštovců; 
stráňky na kótě 291 jv. Pláštovců; pastviny záp. Kleňan. 
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Sisymbrium strictissimum L. - Lom na záp. svahu Gestenců u lázní Dudince; okraj lesa na. 
vých. svahu a na břehu potoka na vých. úpatí Regiske h. záp. Dol. Turovců. 

Spergularia rubra (L.) Pr es 1. - U lomu na kótě 214 jv. Hor. Turovců; na polní cestě 
u Němcovy salaše jz. Hrušova. 

Staphyllea pinnata L. - L esy na sv. svahu Regiske h. záp. Dol. Turovcú; lesy na sv. svahu 
vrchu Perneš sev. Pláštovců. 

Stellaria holostea L. - V les ích v okolí dvora Olvár sv. Šah; na již. svahu kóty 504 sv. Kleňan;: 
na Spaném vrchu záp. Hrušova; u kóty 232 již. Trebušovců. 

Stachys germanica L. - Pastviny v okolí Chorvatic a v úvozu mezi Chorvaticemi a dvorem 
Studená Dola; pastviny a travnaté stráňky v okoli Slatina obec a Slatina-kúpele; pastviny záp. 
lpefských Uijan; okraj křovin na vých. svahu Bakaszto h. záp. Str. Turovců; stráňky mezi 
kótou 208 a 254 vých. Hor. Turovcú; pastviny u Nedecky ps. vých. Stř. Turovců; kamenité 
stráňky u dvorn Lipovec a v lese u kóty 241 sv. Šah; stráňky a u cest vých. Šah, u Wollnerovy 
ps, na záp. svahu Kerek h. sv. Šah; křovinaté stráně a pastviny na již. a jv. svahu Somos h. 
sv. Tešmaku; u silnice mezi Tešmakem a Hidvéžskou ps.; okraj lesů u kóty 232 již. Trebušovců. 

Thesium ramosum Ha y ne \rod Thosium rev. dr. H endrych). - Pastviny na kótě 313 záp. 
Kleň.an. 

Thesiu.m LinopJiyLLon L. - Křovinaté stráňky m ezi R egiske h. a Kis Turi oldal záp. Str. 
Turovců; u silnice vých. Šah; travnaté stráně na kótě 171 vých Šah; na vrchu Šipka sev. Pláš
tovců; u silnice jv. Pláštovců; pastviny na již. svahu kóty 291 jv. Pláštovců; na vých. úpatí 
Nagy h. sv. Vinice ; na již. svahu Orhegy sev. Vinice; louky u Němcovy salaše a na Spaném vrchu 
záp. Hru3ova. 

Thymelaea passerina (L.) Co s s . - Stráňky v údolí vých. Slatina-kúpele; vysoká mez mezi 
Slatina-obec- Slatina-kúpele; pastviny vých. Chorvatic; pastviny a kamenité stráně záp. Pláš
tovců; křovinaté stráně na jz. svahu Čongrádu, záp. svahu kóty 322 a vrchu Močáru sev. Pláš
tovců; na vrcholu a na již. svahu vrchu Bende sv. Pláštovců; stráňky v lese na záp. svahu kóty 
322 jv. Pláštovců; okraj křovin, polních cest a na pastvinách na Regiske h., Kocsari h. sv. Hr
kovců; u kóty 282 vých. Str. Tůrovcú; u kóty 214 jv. Hor. Tůrovcú; u Polácké studny již. Pláš
tovců; u kóty 186 vých. Str. Tůrovců; u dvora Lipovec a záp. kóty 254 sv. Šah; stráňky na kótě 171 
vých. Šah; pastviny a okraj křovin na záp. a již. svahu Magas h. sev. Tešmaku; záp. Kleňan; 
u lesn í cesty na již. svahu kóty 504 sv. Kleňan; křovinatý úvoz u kóty 155 sev. Vel. Čalomije; 
křovinaté stráňky u kóty 237 sv. osady Leklinec vých. Vinice. 

Trifolium alpestre L. - Křovinaté stráňky na vých. svahu Regiske h. záp. Dol. Turovců; 
kamenité stráně záp. Pláštovců; křovinaté stráně na vých. a již. svahu Čongrádu sev. Pláštovců; 
na již. svahu vrchu Magas h. vých. Šah; v dubině mezi Kalakocs h. a Rátáj h. záp. Kleňan (P.); 
záp. dvora Olvár; křovinaté stráně na úpatí Nagy h. a na jz. svahu kóty 431 sv. Vinice; na již. 
svahu Orhegy sev. Vinice. 

Trifolium montanum L. - Travnaté a křovinaté stráňky na vých. svahu Kocsari h., Regiske h., 
Kis Turi oldal a Bakaszto h. záp. Tůrovců; okraj hájů v údolí vých. Slatina-kúpele; křovinaté 
stráňky na záp. svahu Močáru sev. Pláštovců; na vých. svahu Nagy h. a na již. svahu kóty 
431 sv. Vinice; na již. svahu Orhegy sev. Vinice. 

Turritis glabra L. - Kamenité stráňky na záp. svahu vrchu Baba vých. Hor. Teran ; travnaté 
a kamenité stráňky u dvora Lipovec sv. Šah; okraj křovin sev. Hrušova. 

Verbascum blattaria L. - Zapsány jsou jenom ty rostliny, které kvetly. Pastviny na sz. svahu 
Gestenců u lázní Dudince; stráňky a pastviny sv. Slatina-obec; stráňky a úhory u Slatina-kúpele; 
úvozy a okraj akátového háje u Chorvatic; meze a pastviny na záp. svahu Kocsari h. sz. Šah; 
ve vinicích na již. svahu vrchu Šipka; strát'í.ky na úpatí kóty 322 jv. Pláštovců; okraj křovin 
na jv. úpatí Kerek h., u polní cesty u Wollnerovy ps. a m eze u dvora Olvár sv. Šah; úhor sev. 
kóty 186 vých. Str. Tutovců; okraj luk Lencsés sv. Tešrnaku; pHkop u silnice Kleňany-Se
čianky; okraj lesa vých. Kleňan; úvoz sev. kóty 155 sev. Vel. Čalomije; světliny v lese u kóty 
232 již. Trebušovců; polní cesty na sev. úpatí Orhegy sev. Vinice; stráňky na záp. úpatí kóty 259 
sv. Vinice. 

Verbascum phoeniceum L. - Podobně jako u předcházejícího druhu byly zaznamenány 
pouze kvetou ci rostliny. - Křovinaté stráně záp. Pláštovců; na již. svahu vrchu Čongrád; 
loučky u kóty 299 záp. vrchu Somos h. sv . Tešmaku; u lesní cesty v údolí potoka Berinesen na 
již. svahu vrchu Nadástó; okraj lesa vých. Kleňan; u lesních cest na již. svahu Orhegy sev. 
Vinice; na již. svahu kóty 431 a stráňky na vých. úpatí Nagy h. sv. Vinice. 

Vicia pannonica ssp. pannonica. - U silnice Šahy- Preselany; u polni cesty vých. obce 
Merovce; sev. Slatina-obec; u cest a na okraji vinic na již. svahu Kocsari h. sv. Hrkovců; u pol
ních cest a na polích vých. Šah, u kóty 171, u Wollnerovy ps., u dvora Olvár sv. Šah; pastviny již. 
kóty 291 jv. Pláštovců; polní cesty vých. Vinice a na již. úpatí Orhegy sev. Vinice. 

Vicia pannonica ssp. striata (Mo e n c h) Ha y. - Úhor na záp. svahu Gestenců u lázní 
Dudince; u polních cest vých. Šah; u Wollnerovy ps. a pastviny u dvora Lipovec sv. Šah. 
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Vicia pisiformis L. - V hájích na vých. svahu Kocsari h. sv. Hrkovců; lesy na sv. svahu 
vrchu P erneš sev. Pláštovců; lesy na vých. svahu K erek h . sv. Šah; lesy na j v. svahu kóty 504 
sv. Kleňan; lesy na vých. svahu vrchu Bukovina záp. Hrušova. 

Vicia tenuifolia Roth. · - Křovinaté stráně a okraje hájů na vých. svahu Kocsari h„ 
Regiske h., Kis Turi oldal, Bakaszto h. záp. Tůrovců; křoviny ve vinicích „Elétes" a okraje hájů 
v údolí vých. Slatina-kúpele; křoviny vých. Mel'Ovců; paseky v lesích na sv. svahu vrchu Perneš 
sev. Pláštovců; křovinaté stráně na záp. svahu Močáru, na již. svahu Šipky a vrchu Bende sev. 
a sv. Pláštovců; křovinatá stráň vých. Šah; křovinaté stráně záp. dvora Olvár sv. Šah; mezi 
kótou 208 a 254 vých. Hor. Turovců; u kóty 313 záp. Kleúan; a na již. svahu Orhegy a u kóty 431 
sv. Vinice. 

Vinca minor L. - V lese u silnice záp. Hrušova. 
Xeranthemum fo etidum (Ca s s.) Mo e n c h . Pastviny na vých. svahu Nagy h. sv. 

Vinice. Tento druh se vyskytuje v ČSH zejména v oblasti mezi Levicemi a Lučencem. No v á k 
(1954) je j uvádí také od Filakova a Hajnáčky. Podrobnější poznámky k rozšíření tohoto druhu 
uvádí Fu t á k (1953), kde upozortmje na to, že v poslední době se tento druh značně šíří. Tuto 
skutečnost možno potvrdit i z oblasti Šah. Xeranthemum foetidum zaujímá často velmi rozsáhlé 
porosty, někdy i přes kilometr dlouhé; roste většinou v druhotných společenstvech, nej častěji 
na pastvinách. 

Pro větší přehlednost uvedu mapu rozšíření X. foetidum v ČSR . Lokality bez uvedených dat 
jsou převzaty z Futáka ( 19.53). 

Okolí Levic: Prandorf u Pukance (K u p č o k), při cestě z Tekovskej Nové Vsi do vinic a na 
lukách mezi vinicemi nad Čajkovem (Fu t á k), Malé Krškány (Fu t á k). 

Okolí Šah: Mezi Veréb. h. a Somos h. vých. Šah (H 1 a váček), m ezi Slatinou a Šahy (Mi
c ha 1 k o, Máj o v s ký podle Fu t á k a ), mnoho lokalit v celém prostoru okresu Šahy 
(Chrte k, 1958). 

Okolí Lučence: Opatová u Lučence (K u n st), nad lázněmi Hadoš-Mulaď (nyní Mul'a) 
směrem k Dolní Strehové (Hlaváček), Fifakovo (No v á k, 1954), okolí Dolní Strehové, Hámoru, 
Prielohu, Raroš ps„ Malých Dálovců, Opatové a Šuly (H e n d r y c h e t K í· í s a 1959) . 

Okolí Hajnáčky: Hajnáčka (No v á k, 1954) . 

o M. 

o T. 

o P. 

o s. 
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o 

T. 
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Rozšífoní druhu Xeranthemum foetidum Moench v ČSR. 

B. 



Seznam 1 i t e r a tury : 

Domin, K. (1932a ): Campanula macrostachya Kit„ nový druh zvonku pro Československo. -
Věda pi'írodní 13 : 250- 251. 

Domin, K. (1932b): Rozšífoní netfosku Schlehanova (Sempervivum Schlenanii Schott) 
v Československu. - Věda přírodní 13 : 251. 

Domin, K. (1933): O veget aci Šahovsk ých kopců. - Věda přírodní 14: 151- 152. 
Fu t á k, J. (1943): Kremnick é hory . Turč . Sv. Martin. 
Fu t á k, J. (1953): Zaujímav é rastliny v H oršian skej doline pri Levicia<Jh. - Biologia 8 : 9- 15. 
H e n dr y c h R . et K ř í s a , B. ( 1959): Mat eries ad studia florae t erritorii Lučenecensis 

studendam pertinens. (in litt.). 
Hl a v áče k, A. (1937): Ď::ilšie náleziská rastlin y X eranthemum fo etidum Mo n c h. v južne j 

čiastke s tredného Slovensk a . - Věda přírodní 18 : 26. 
Chrt e k, J. (1958): Příspěvek k e květeně okresu Šah y na Slovensku. - Preslia 30: 78- 81. 
Jir áse k, V. (1934): Poa sterilis M. Bieb. a Poa capilli folia K a lchbr. v Československu. -
Věda pi'.·írodní 15 : 205- 206. 

Jir ás ek, V. (1937): K rozšíření Poa steri lis M. Bieb. v Československu. - Věda přírodní 
18 : 27. 

Knapp, J . (1 864a): Zur Flora von Oberungarn. - Osterr. Bot. Zeitschr. 14: 241 - 243. 
Kn a pp, J. (1 864b): Ein Ausflug in d as B ars -Honter Comita t. - Osterr. Bot. Zeitschr. 

14 : 104- 119. 
Kri s t , V. (1937): Příspěvek ke květeně písků n a již. Slovensku. - Příroda 30: 293- 297. 
Máj o v s k ý , J. (1958): Společenstvá s psinčekom obyčajným ( A grostis vulgaris ) n a Kru

pinsk e j vrchov ine . - Acta F ac . r erum n a t . univ. Comenian ae 2 : fasc . 7- 9 : 267- 283. 
Máj o v s k ý, J., Jur k o, A. (1956) : Asociácia F estuca p seudodalmatica - lnula oculus 

christi na južnom Slo ve nsku. - Biologia 11 : 129- 145. 
M á j o v s k ý, J . , Jur k o , A. (1958): Xerothermné společenstvo s F estuca pseudodalmatica 

a jeho syn genetick é št ádiá v doline Hrone . - Acta Fac. rerum nat. univ. Comenianae 2 : fasc . 
7- 9 : 285- 313. 

No v á k , F. A. (1954): Přehled československé květeny z hlediska ochrany pHrody a krajiny 
in: V e se 1 ý, J.: Ochra n a československé pHrody a krajiny . Praha . 

Roh 1 e n a, J. (1937): Dodatky k květeně Čech II. - Věda pfaodní 18 : 179- 180. 

420 


