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Studované území so r ozkládó. v prostoru m ezi řekami Kysuca, Bystrica a Varínka a spojnici 
m e>zi obcemi Terchová a H,icč nica. Cel(J území má pom8rnC· značnou prů1nčrnou nadmořskou 
výšku. Nejvyšší vrchol - Lúdonhora sov. obce Hor. Vadičov - dosahuje 1000 m n. m . Další 
výz načn é bod y jsou nflpř. Mruvenčík (9!)3 rn n . m .) a Okrúhlica (9GO m n. m.) sz. obce Terchová. 
Krom6 toho je zde v elké množství vrcholů přesahujících 700 m n. m. Územím probíhají dvě hlavní 
údolí , a to údolí Vacli čovskóho potoka (směr východ - západ) a únolí Lutišského potoka (směr 
jih-sever). N a clmofská vý8k n. vo střední části těchto údolí je 450 - 500 m. Těmito výškovými 
poměry je d á n i charakter květeny, která má převážně podhorský a v n ejvyšších bodech horský 
ráz. 

Geolog icky je území Kysucké vrchoviny dosti p estré. Na severu jsou převážně flyše (Magnrské 
flyše , Bystrická jednotka). Největší význam z hlediska botanického mají vápence, které jsou 
v prostoru m ezi obcemi Brodno a Oškerda a odtud směřují sv. směrem mezi obce Radola a Lo
pu š né P a žite. Potom so záhy obloukovitě obracejí směrem k východu a končí horou Lfl.donhora 
sev. obce Vadičov. Zejména poslední část (scv. obcí Lopušné Pažite, Hor. a Dol. Vacličov) je 
velmi výrazná a tvoÍ'Í mezi kóta.mi 805, 885 a 910 souvislý ostrý hfobcn s prudce spadajícímí 
svahy n a obě strany. Další větší komplex vápenců je severně od obce Lysica. Ostatní vápence 
mají již daleko m enší plochu, je tomu tak např . u obcí Nededza a Teplička n. V. Zcela malé 
váp 3ncové ostn°tvky jsou roztroušeny i jinde. Tak např. velmi hezký ostrůvek je mezi osadami 
Kramárovia a l\íelíš ia jz. obce Lutiše. V jižní části území kromě vápenců jsou břidlice, slepence 
a slíny, často však bohaté na vápenec. 

Vegetační kryt je tvořen hlavně lesy a pastvinami. Losy jsou většinou jehličnaté (smrk) móně 
často listnaté (doubravy, bučiny) nebo smíšené. Značnou plochu pokrývají také louky. Polí je 
pom'~' rně málo. 

Zajímavé jsou vápencové skalky n ebo kamenité strář1ky, kdo nacházíme např. druhy Astra. 
galns ci cer, Brachypodium pinnatum, Calmnintha acinos, Cerinthe minor, Hypericum perforatum, 
lnula ensif olia, I nula conyza, Jl,l ediwgo falcata, M elica transsilvanica, Origanum vulgare, Sedum 
acre, S . album, S. sexangiilare, Sempervivum hirtum, Teucrium chamaedrys, Veronica teucriurn, 
Vincetoxiciim offici nale. 

Floristicky p ostró jsou i louky s druhy Campanula cerviwria, O. glomerata, Dianthus carthu.'!ia
norum, Gladfolus imbricatus, Gymnadenic, conopea, llypochoeris maculata, Listera ovata, Platan
thera bifol,ia, Trif olium montcmum, 1l. ochroleucum apod. 

Z les ů jsou floris ticky n ejhohatší losy na váp ~.mcových svaz ích (bučiny, doubravy). Můžeme 
tam n a lézti např . druhy Aconitum lycoctonum, Actaea spicata, Aruncus silvestris, Aquilegia 
vulgaris, Asarum europaeum, Asperula odorata, Circaea lutetiana, Convallaria majalis, Daphne 
mezereum, Epi paclis microphylla, Euphorbia amygdaloides, Hacq'uetia epipactis, Hedera helix, 
Hypericmn hirsutum, Lunaria rediviva, Luzula flavescens, Maianthemum bifolium, Melittis 
mel,issophyllum, M ercitrialis perennis, P aris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Prenanthe.J 
purpurea, Sanicula europaea, Symphytum tuberosum. 

N a n ejvýše položených lou <'.:kách můžeme zaznamenat např. druhy Bríza media ssp. elatior, 
Coeloalos.rnm viride, Campanula napuligera, Crepis conyzifolia, Potentilla aurea. 

B otanicky zůstávala oblast Kysucké vrchovi11y d louho stranou pozornosti, zřejmě proto, že 
v so usedst v í je l\'folá Fatra, která lákala daleko více , a dále pravd ěpodobně i proto, žo v s ledované 
oblasti nc js:rn žádné n ápadné druhy. Floris tickým výzkumem okolí soutoku Kysuce a V:~hu se 
z abýval G AŠPIER IK F . (Floristický obra z sútoku Kys uce a Váhu), jehož rukopis však z ihtal 
p ouze v korektuře rednkce časopisu Botanických listů. 
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Nomenklatura uvedených druhů je podle DosTÁL J. et all., Klíč k úplné květeně ČSR, Praha 
1954. Názvy obcí, vrchů a jiných zeměpisných údajů jsou podle mapy Malá Fatra a Kysucká 
vrchovina, Súbor turistických máp, 1 : 75 000, 1958. 

Acer carnpestre L. - Křoviny a okraje lesů vých. obce Budatín; sev. obce Teplička n. V.; 
na vrchu Brodnianka sev. obce Brodno; mezi obcí Oškerda a Raclola; na kótě 805, 885 a 910 
vých. obce H.adola, na již. a jz. svazích hory Ládonhora sev. obce Hor. Vacličov; mezi obcemi 
Dol. Vadičov, Lopušné Pažite, Radola; sev. obce Lysica; u osady Panskó Zliene sv. ohco Belá. 

Aconiturn lycoctonurn L. - V losích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola; na již. 
,,;vahu h ory Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov. 

Actaea spiwta L. - Naleziště shodná s předcházejícím druhem. 
A elhusa cynapiwm L. subsp. cynapioides (l\'1. B.) DRUDE - Naleziště shodná s předcházejícím 

drnhorn. 
Agrirnonia ettpatorio, L. - Na travnatých místech, okrajích lesů a kfovin v okolí obcí Žilina, 

Budatín, Toplii'!ka n. V., Brodno, Snežnica, ]{adola, Kysucké Nové Mcsto, Budatinská L ehota, 
Lopnšnó Pažito, Dol. a Hor. Vadičov, Lutišo, Radóstka, Lysica, Bdá, Torchová. Dálo p otom 
v okolí obcí Čadca, Klubina, Zborov n. Byst„ St. a N. Bystrica, Oščadnica , Svrčinovoc, Slrnlité. 

Ayrosternna githago L. - Na polích a úhorech v okolí obcí B11dat[n, Teplička n. V., Droclno, 
Oi'.ikerda, R adola, Lopušné Pažite, Hor. a Dol. Va<ličov, Lutišo, Lysica, Bclá, T orchová. 

Alisma pla,ntago-nquatica L. - Mokřiny na vrchu Žilín m ezi obcemi Hor. Vadičov a Lutiše; 
n osady M.i8ovská jv. obce Lutiše. 

Anchusa oj jicinalis L. - Bumiště u náclr. Žilina; žel. násep u nádr. Broclno ; navigace u řeky 
Kysuce u obcí Kysucké Nové Mesto a H.adola; 11 silnice v obci Teplička n. V. 

Antennaria clioica (L.) GAFHtTN. - Pastviny a travnaté porosty na hoře Mravončík a Okrúhlica 
sv. obce Terchová; na vrchu Žilín mezi obcemi Hor. Vadičov a Lutišc; vých. osady Kadašia jv. 
obce Hadóstlrn; vých osady Sykoria sv. obce Lutiše . 

AnthMwis t'inctoria L. - U silnice mezi obcemi Lop11šné Pažite a Baclola. 
Apera spica-venti (L.) ScoP. - Pole 11 obce Erodno. 
Anthernis tinctor-ia L. - U silnice v obci Radola a mezi obcemi Radola a Lopuš né P až ite. 
Aquilegia vulgaris L. - V lesích na vrch11 Brodnianka sev . obec Brodno; m ezi kótami 805, 

885 a 910 vých. obce Radola; na záp. svahu hory Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov; vých. obce 
Budatín; sov. obce Teplič~ka n . V.; mezi osadami Šlesárovia a Panské Zlione sv. obce Belá. 

Aruncus silvestr,is RAJ<'. - V lesích mezi kótami 885 a 910 vých. obce Hadola. 
Asrirurn europaeum L. - V lesích a křovinách v okolí obcí Žilina, Buclatín, Teplička n. V., 

Zódubnie, Brodno, Snožnica, Oškerda, Lopušné Pažite, Hor. a Dol. Vadičov, Lutiše, Lysica, 
Stráža, B elá, T erchová, Badostka, St. a N. Bystrica. 

Asperula odorata L. - V lesích mezi kótami 805, 885 a 910 vých obce Brodno; na hofo Ládon
hora sov. obce Hor. Vadiěov; vých. obce Budatín; sev. obec Teplička n. V.; na hoře Mravenčík 
n Okrúhlica sz. obec Tcrchová; na vrchu Ostrý sv. obce Belá. 

Asplenitim t1·ichomanes L. em. HuDs. - Skalky na kótách 805 a 885 vých. Radola; na jz. 
svahu hory L i'.Ldonhora sov. obce Hor. Vadičov. 

Aslragalus cicer L. - Travnató poros ty na již. a záp. svahu vrchu Brodnianka sev. obec 
Brodno; vých. obce IltIClatín; na jv. svahu hory Mravenčík sz. obce Terchová; u žel. stanice 
Bn•dno. 

Aslragal'Us glycyphyllos L. - V lesích a křovinách v okolí obcí Žilina, Budatín, Teplička n. V„ 
Hi oclno, Haclola, Lop:.išné Pažite , Hor. a Dol. Vadičov, Lutiše, Radóstka, Belá, Terchová. 

Astrantia major L. - V losích, na mokřinách a lukách vých. obce Budatín; sov. obce Teplička 
n . V.; okolí obce Hor. Vadičov; na vrchu Jalovec jv. obec Hor. Vacličov; sov. obce Lys ica; mezi 
obcemi Lya ica, Ilolá, Terchová.; v okolí 03acl Šlesárovia, Panské Zliene, Chabadovia sv. obce 
Belá; na sev. svahu hory Mravenčík a Okrúhlica. sz. obce T erchová.; v okolí osad Mičiaňovci, 
Mišovská, M )lišická, Kubénia jv. obco L11tiše ; v okolí 03ad Kramárovia, Adamovia a Melíšia 
jz. obec LutiŘo; v okolí 03nd lCacln.šin. a Skaličania již. obce Radostka_ 

Atropci bella-donna L. -- Mýtina v lese na záp. svahu vrchu Brodnianka sev. obce Brodno. 
Betonica, officinal-is L . -- Travnaté porosty vých. obce Budatín; sev. obce Teplička n. V .; na 

v rchu Drodnianka sev. obec Brodno; v okolí obce Oškorda; sov. obcí Hor. a Dol. Vadičov; m ezi 
obci Hor. Vadičov a Jalovec; ua zúp. svahu vrchu Žilín m ez i obcemi Hor. Vadičov a Lutiše; 
sov . obce Lysica; v 1ulolí mezi osadami Šlesárovia a Panské Zliene sv. obce Holá; na sov. ft jv. 
svahu hol'y Mravončík sz. obce T erchová; v okolí osad Míšovská a Kubénia jv. obce Lutiše ; 
vých. os1.1dy Kadašia jv. obco Hadóstka. 

Blysmns compressus (L .) PANZ. - U potoků a. pramenisk na jz. svahu hory Ládonhora sev. 
o'Jce Hor. Vwličov; 11 osady Krantf.~rovia jz. obce Lutišo; m 8 zi osadarni Šlesáťovia a Panské Zlien e 
8 V. obce B olá; m ezi obci T e rchová a 03adou Holúbkovia; 11 osady Sykoria sz. obce Lutišo . 

JJrachypodiiim pinnatum (L.) P. B EAUV. - Travnaté p orosty vých obce Budatín; sov. obce 
·rupličku. n. V.; n a vrchu Brodnianka sev. obco Brodno; m ezi obcemi O~kerda a Radola; vých. obce 
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H.adola; ua kótách 805, 885 vých. obce Radola; mezi obcemi Radola, Lopušné Pažite, Dol. a Hor. 
Vadičov; mezi obcemi Hor. Vadičov a Lysica. na. více místech; na. záp. svahu vrchu Žilín mezi 
obcemi Hor. Vadič~ov a Lntiše; sev. obce Budatínská Lehota. 

Briza med,ia L. - Na lukách v celém území dosti hojně až hojně. Na vrcholu hory Mravenčik 
(sz. obce Tcrchová, cca 990 m) rostou typy s nápadně mohutnými stébly a velkými klásky. Tyto 
rostliny odpovídají rostlinám, které Domin označuje jako B. media subsp. elcLtior (S. et S.) DoM. 
Mezi tímto pleme nem a typickýrni rostlinami jsou však plynulé přechody. 

Calaminlha acinos (L.) CLAIIW. - Travnaté porosty a skalky vých obce Budatín; sov. obce 
Teplička n. V.; 11 obce Brodno; na vrchu Brorlnianka sov. obce Drodno; mezi obcemi H.adola, 
Lopušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov; na kótě 805 vých. obce Hadola; na vrchu Jalovec jv. obce 
Hor. Vadičov; sov. obce Lysica; n{~plavy na řece Varínka u obcí Stráža a Belá; 11 osady Štefkovia 
sz. obce Terchová; u silnice sov. obce Lutiše. 

Campnnula CP'tV'Ícaria L. - Na lukách a u cest m.ozi obcí Hor. Vadičov a vrchem Jalovce ; 1nf'Ú 

osadami Šlf'sárovia a Panské Zlicne; na sov. svahu hory Mravenčík sz. obce Tcrchová; u O!';ady 
Kubénia jv . obco Lutišo. 

Gam.panu/a, glomerata L. - Travnaté porosty, louky a u cest mezi obcí Hor. Vadičov a vrchem 
Jalov1 ·c; na vrchu ~Jalovec a sev. obce Lysica; mezi osadami Kramárovia a Mclíšia jz. obce Lutiše; 
na zAp. svahu vrchu Žilín m ez i obcemi Hor. Vadičov a Lutišo; na sov. svahu hory Mravenčík 
sz. obce Torchová; v okolí osad Mičiaúovci, Rusniaci a :Kováčovia jv. obce Lutiše . 

Cardamine impatiens L. - V losích na vrchu Brodnianka sev. obce Drodno; mezi kótami 805, 
885 a 910 vých. obce Radola; na hofo Láclonhora sov. obce Hor. Vadičov; náplavy na 1-ecc Varínka 
v okolí obeí Stráža a Dclá; na vrchu Ostrý a Magura, mezi osadami Šlesárovia a Panské Zlicne 
sev. obec Bolá; na hoře Mravenčík a Okrúhlica sz. obce Terchová; vých. osad Sykoria a Kadašia 
mezi obcmni Lutišc a Hadóstka. 

Cardaminopsis menosa (L.) HAYEK - Kamenité stráňky na kótě 805 vých. obce Radola; 
na jz. svnhu hory Lidonhora sov. obec Hor. Vadičov ; m.ezi obcemi Lopušné Pažite a Radola; 
sov. obec Lysica; náplavy na řecc Varínka u obec Dclá; mezi obcí Terchová a osadou Holúbkovia; 
na ji ž. a jv. svahu hory Mravcnčík sz. obce Torchová; u si lnice sev. obce Lutiše a v obci .I~adóstka. 

Cardaria draba (L.) DESV. - U nádraží Žilina; ph žel. stanici Brodno; navigace u obec Kysucké 
Nové Mesto a Radola. 

Carlina acaulis L. - Travnaté porosty na vrchu Drodnianka sov. obce Drodno; u obce Oškflrda 
a Radola; mezi obcemi Radola, Lopušné Pažite a Dol. Vadičov; na ji ž. svazích hory Ládonhora 
sov. obce Hor. Vadičov; mezi obcí Hor. Vadičov a vrchem Jalovec; sev. obce Lysica; na svaz í.ch 
hory Mravenčík a Okrúhlica sz. obce Terchová; v okolí osad Mičiaúovci, Mišovská, Matejíčkovia. 

a Kubénia jv. obce Lu ti še. Dále potom v okolí obcí Čadca, Svrčinovcc, Skalité, Zborov n. Bystr., 
Klu bina, St. a N. Bystrica. 

Carlina vulgaris L. - Travnaté porosty v okolí obcí Žilina, Budatín; Teplička n. V., Drodno, 
Oškcrda, Hadola, Lopušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov, Lysica, Straže, Belá, Terchová, Lutiše, 
Raclóstka. 

Centaurea cyanus L. - Na polích a úhorech v okoli obcí Žilina, Budatín, Tcplii'.:ka n. V., 
Broclno, 0.škcrda, Radola, Lopušné Pažite, Hor. a Dol. Vadičov, Lutiše, Lysica, B elá, Jtadostka. 

Oentaurea scabiosa L. -- Travnaté porosty na vrchu Bro(lnianka sov. obce Brodno; vých. obc~ 
Budatín; sev. obec Tcpliěka n. V.; mezi obcí Terchová a osadou Holúbkovia; mezi osadami Kra
múrovia a l\lelíšia jz. obec Lu tiše; mezi obcemi Lopušné Pažito a Dol. Vadičov; na již. svahu hory 
Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov. 

Cerinthe minor L. - Násep žcl. trata u žel. stanice Brodno a na již. a jz. svahu vrchu Brodniankn 
sev. obce Brodno. 

ChaenorrhÍn'um minus (L.) LANGE - U nádraží Žilina, u žel. tratě při žel. stanici Brodno; na 
navigaci u obcí Kysucké NovéMesto a Radola; v lomu mezi obcemi Lopušné Pažite a Radola; na 
n áplavech foky Varínka u obce Dclá. 

Chamaenerion angustifolium (L.) ScoP. - Na pasekách a okrajích lesů, v křovinách vých. obec 
Budatín; sev. obce Teplička n. V.; u obec Lopušné Pažite; na jz. svahu hory Ládonhora sov.obce 
Hor. Vadičov; u osady U Galierikov sv. obce Hor. Vadičov; na vrchu Jalovec mezi obcemi Hor. 
Va<ličov a Lysica; vých. osady Kadašia a u osady Skríželné jv . obce Radóstka. 

Chamaeplium officinale (L.) WALLR. - U silnic, na rumištích v obcích Žilina, Budatín, Tep
lička n. V„ Brodno, Oškerda, Radola, Budatinská Lehota, Lopušré Pažite, Dol. a Hor. Vadičov, 
Lysica, St1·ážu, H a déstka. 

Ohenopodium bonus-henricus L. - U silnice v obci I~adola, Lopušné Pažite, Belá. 
Circaea inlermedia Enuu. - U potoka na jv. úpatí kóty 910 sev. obce Dol. Vadičov. 
Circaea luletiana L. - V lesích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obco Radola. 
Cirúum eriophorum (L.) ScoP. - Travnaté porosty, okraje křovin a lesů vých. obce Bu<latín; 

sev. obce Teplička n. V.; na vrchu Brodnianka scv. obce Brndno: u obce Oškerda; mezi obcemi 
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Rttdula, Lopušné Pužite, Dol. Va<ličov; na již. svazích hory Ládunhory sev. obce Hor. Vadičov; 
sev. obce Budatínská Lehota. 

Oirsium vulgare (SAVI) AIRY-SHAW - Travnaté porosty v okolí obcí Budatín, Teplička n. V., 
Hrodno, Oškerda, H.adola, Budatinská Lehota, Lopušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov, Lutiše, 
Lysica, Belá, Terchová. 

Coeloglossttm viride (L.) HARTM. - Pastviny na vrcholu hory Mravenčík sz. obce Tcrchová; 
na v rchu Žilín jz. obce Lutišo. 

Convallaria majalis L. - V lesích m ez i kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola. 
Crepis conyzifolia (GouDAN) D. TORRE - Pastviny na vrcholu hory Mravenčík a na záp . 

wazích sz. obce T erchová. Kromě toho takó na hofo V elká H.ača a mezi vrcholem a chatou na 
Hači. 

Cytisus nigricans L . - Travnaté a kfovinaté porosty vých. obce Budatín a sev. obce T ep 
lička. n. V. 

Daphne m ezereum L . - V lesích m ezi kótami 805, 885, !HO vých. obce I-tadola; na hoře LáJon 
hora sov. obce Hor. Vadičov; na vrchu Ostrý, Magura a Žilín inezi obcemi Lutiše a Lysica; m ezi 
osadami 8 loRárovia a Panské Zlien e sv. obec Belá; na hoře Mraveněík sz. obce T erebová; výeh. 
osady Sykoria a Kadaš ia m ez i obcemi Lutiše a Hadostkn. 

1Jilinthus anneria L. - Travnaté porosty vých . obco Budatín ; záp. obce Teplička n. V. 
Dúmthus carthusianorum L. - Travnaté a křovinaté porosty vých obce Budatín; záp. a sev. 

obce T epli„·ka u. V .; na vrchu Brodnianka sov. obec Broclno ; u obce Oškerda; rncJr.i obccn1i Radola. 
Lopušu ó Pažite, Dol. Vacličov; na kótě 805, 885 a 910 vých. obce Hadola: sov. a sv. obec Bu<la
t,ínská L ehota; na ji~ . svahu hory Lndonhora sov. obce Hor . Vadičov; nwzi osadami Kramárovia 
a Molíšia jz. obce Lutiše; m ezi osadami 8 losárovia a Pansk ó Zlione sv. obco 13elá; na v rchu 
,Jalovec jv. obce Hor. Vadič~ov; sov. obec L ys ica; na sov. svahu hory l\'lravon č ík sz. obec T erchov á; 
v okolí osad Kováčovia, Mičiař10vci, Mišovská jv. obce Lutišo. V celé oblasti se vyskytuje jed 
notný t yp s tmavě zbarvenými podkališními listony a kalichem.. 

Dianthus deltoides L . - Travnaté porosty na kótách 805 a 910 vých. obce H.adola; na již . 
svahu hory Láclonhora sov. obce Hor. Vadičov; na vrchu ,Jalovec m ezi obcemi Hor. Vadič~ov 
a Lysica . 

.Digitalis grandiflora MILL. - Kfovinaté porosty na jz. svahu hory Ládonhora sov. obce Hor . 
Vadičov. 

Epipactis microphylla (Eimu. ) Sw. - V losích na kótách 805, 885 a 910 vých. obce Radola. 
JEpipactis palustris (MILL.) Cii. - Mokřiny na záp. svahu vrchu Ži.lín m ezi obcemi Hor. Vadi 

ř~ov a Lutiše; mezi osadami Šlosárovia a Panské Zlienc sv. obce Bolá; u silnice při osadě Sykoria 
sev. obce Lutiše. Dále potom v údolí m ozi Čierne zast. - Čiorne; na jv. svahu hory Kykula a na 
hoře Úplaz při stát. hranici vých. obce Oščadnica. 

Equisetum silvatiw,m L. - V losích na vrchu Ostrý a Magury sev. obce Belá; na vrchu Žilín 
11 B iely jz . obce Lutiše, na horách Mravcnčík a Okrúhliea sz . obce T erchová; vých. obce Lutiše; 
vých. osady Kadašia jv. obce f{adostk a. Dále potom v pohraničních horách m ezi Vresčovským 
Beskydem, a horami Kykula, Vel'. Príslop, Úplaz, Vel'. Hača, Orol, Javorin a až po hory Mag urka 
a Koválov vrch sv. obce Oravská Lesná. 

Erigeron acre L. - Travnaté pol'Osty m ezi obcemi H.adola, Lopušné Pažite . Dol. a Hor . 
Vadičov; m ezí obecmi Hor. VadiCov a Ly3ica; náplavy i"cky Varínky u obce B :~lá a Stráža; 
na jv. svahu hory Mrnvenč ík sz. obco T erchová; u osad KovM ia, Míšovská, Kubénia jv. 
ob( ·o Lutiše; sov. obec Lutišc ; u obcl'l Radůstka . 

B rigeron canadense L. - U nátlraží Žilina ; úhor u obce Budatín; v obci Brodno; m ezi obcemi 
Oškerda a Radola; na náplavech u obce Terchová a B elá; pl"i s ilnici u osady Sykoria a Kadašia 
1nezi obcemi Lutiše a Radostk.a . 

. Eupatorium cannabinurn L. - Křoviny u fok a potokt'i. Mezi obci Budatín a Brodno u řeky 
Kysuce; u obce Radola; u potoka sv. obce Dol. Vadičov ; u řeky Varínka při obci Stráža. 

Euphorbia arnygdaloides L . - V lesích a kfovinách na vrchu Brodnianka sov. obce Brodno; 
Rov. obco Snežnica; m E'z i kótami 805, 885 a 910 vých. obce Rado l a; na ho fo Ládonhora sev. obce 
Hor. Vadičov ; na vrchu Žilín a Biely vrch jz . obce Lutiše ; m ezi osadami Šlesárovia a Pansk ú 
Zlieno, na vrchu Ostrý a Magurka sv. obce B elá; na hofo Mravenčík a Okrúhlica sz. obce T er 
ch ová; vých. osad Sykoriu. a Kadašia m ezi obcerni Lu tiše a H.adostka. 

Filipendula, vulgaris MoENCH - Travnaté porosty a louky na záp. svahu vrchu Žilin sv. obce 
Hor. Vadičov; m ezi obcí Hor. Vadičov a Lysica. 

Prangula alnus MILL. -- Křoviny vých. obce Budatín; sev. obce Teplička n . V.; sev. obce Zá
dubnio ; na vrchu RroJnianka sev. obce Brodno; okolí obce 08kerda; okolí obce Lopušné Pažite, 
Dol. a Hor. Vadičov; m ezi osadami Šlesárovia a Panská Zlicne sv. obec B elá; sov. obce Lysica ; 
u osad Kubénia, Melíšia a na vrchu Žilín v okolí obce Lutiše. 

Galeopsis cmgustifolia Errnn. - U silnice v obci 1-tadolfi, rnez i obcemi Radola a Lopušné 
Pažite; scv. obec Budatinská Lehota. 
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Galeopsis speciosa MILL. - Kraje lesů na kótách 805, 885 a 910 vých obce Raclola; na již. 
tivazích hory Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov. 

Galinsoga, quadriradiata RuITZ. et PAv. - U nádraží Žilina; v obci Budatín; žel. násep při 
žel. stanici Brodno. 

Galium cruciata (L.) Scor. - Travnaté porosty vých. obce Budatín; na vrchu Brodniankasev. 
obce Broclno; na navigaci u obce Kysucké Nové Mesto a Radola; na kótách 805, 885 a 910 vých. 
obce Radola; na již. a jz. svazích hory Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov; náplavy foky Varínky 
u obce Belá a Stráža. 

Genista tinctoria L. - Travnaté porosty na již. a jz. svahu hory Ládonhora sev. obce Hor. 
Vadiťov; mezi obcemi Hor. Vadičov a Lysica; mezi obcemi Hor. Vadičov a Lutiše; v okolí osad 
Kra.márovia, Melíšia jz. obec Lutišo; na sev. svahu hory Mravcnčík sz. obce Terebová; v okolí 
osad Kociny, Kováčovia, Mičiaťiovci, Melišická a Kubénia jv. obce Lutiše. 

Gentiana asclepiadea ScoP. - V losích na záp . svahu hory Lác!onhora sev .. obce Hor. Vadičov . 
Geranium phae1.tm L. - Vlhká místa v lesích, na lukách mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obco 

Hadola; na jz. a již. svahu hory Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov; mezi obcí Hor. Vadičov 
a vrchem Jalovec; mezi osadami Šlesárovia a Panské Zliene sv. obce Belá; u osady Krarn.árovia 
jz. obce Lu tiše; na sev. svahu hory Mravenčík a Okrúhlica sz. obce Terchová; v údolí vých. osady 
Kadašia jv. obce Radůstka. 

Gladiolus imbricatus L. - Na lukách mezi osadami Šlesárovia a Panské Zliene, okolí osad 
Chabadovia a Štefancové zrnzy sv. obce Belá; na sov. svahu hor Mravenčík a Okruhlica sz. obco 
Terchová; okolí osad štefkovia a Holúbkovia sz. obce T erchová; v okolí osad Kováčovice, 
Mičiařwvci, Míšovská a Kubénia jv. obce Lutišo; pl·i silnici sev. obce Lutišo; vých. osady Sykoria 
1rnv. obce Lutiše; vých. obce Hor. Vadičov; na záp. svahu vrchu Jalovec mezi obcemi Hor. 
Vadičov a Lysica. 

Gnaphalium silvaticum L. - Travnaté porosty na vrchu Brodnianka sev. obce Brodno; mezi 
obcemi Oškerda a Radola; mezi obcemi Radola a Lopušné Pažite; na již. svahu hory Ládonhora 
sev. obce Hor. Vadičov. 

Hacquetia epipactis (Se.) De. - V lesích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola. 
Hedera helix L. - V lesích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obec Radola; na hoře Ládonhora 

eev. obce Hor. Vadičov. 
Heleocharis pauci, lora (LIGHTF.) LINK - U potoků a pramonisk mezi obcí Terchová a osadou 

Holúbkovia; v okolí osad Mičiaňovci, Melišická jv. obce Lutiše; mezi osadami Kramárovia 
a Melíšia jz. obce Lutiše; u osady Sykoria a Kadašia mezi obcemi Lutiše a Hadostka. 

Herniaria glabra L. - Náplavy na řece Varínlrn u obcí Stráža a Belá. 
Hypericum hirsutum L. - V lesích a křovinách vých. obce Budatín; sov. obce Toplitka n. V.; 

na vrchu Brodnianka sev. obce Brodno; mezi obcemi Šlesárovia a Panské Zliene, na vrchu Ostrý 
a Magura sv. obce Ilolá i na hofo Mravončík a Okrúhlica sz. obce Terchová; na vrchu Žilín a Biely 
mezi obcemi Hor. Vadičov a Lutiše. 

Hypericum humifusum L. - Na pastvinách na vrcholu hory Mravenčík sz. obce Terehová. 
Hypericum maculatum CRANTZ - Na lukách, pastvinách a u pramenisk v okolí obce Snežnica; 

sev. obcí Lopušné Pažite a Dol. Vadičov; v okolí obce Hor. Vadičov; na záp. svahu vrchu Jalovec 
jv. obce Hor. Vadičov; na vrchu Zilín a Biely mezi obcemi Hor. Vadičov a Lutišo; v okolí osad 
Šlesárovia, Panské Zlione, Chabudovia, 8tefancové zrazy, na vrchu Ostrý a Magura sv. obce 
Belá; na vrchu mezi osadami Kramárovia a Melíšia a v okolí osady Adamovia jz. obce Lutiše; 
na hoře Mravenčík a Okruhlica a v okolí osad Štefkovia, Kubí.kovia sz. obce Terchová; v okolí 
osad Babišovia, Mičiaúovci, H.usniaci, Míšovská a Kubónia jv. obce Lutiše; v okolí osad Sykoria, 
Labanti, Kadašia, Herci a mezi obcemi Lutiše a H.adóstka. 

Hypericum perforatum L. - V travnatých a křovinatých pornstoch vých. obce Budatín~ sov. 
obce Teplička n. V.; u silnice Budatín - Brodno; na navigaci u obcí Kysucké Nové Mesto a Radola; 
v okolí obcí Lopušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov; na vrchu Jalovce m ezi obcemi Hor. Vadičov 
a Lysica; na náplavech řeky Varínka inezi obcemi Stráž a a Belá; mezi osadami Šlosárovia a Panské 
Zliene sv. obce Belá; mezi osadami Kramárovia a Melíšia jz. obce Lutišo; u silnice sov. obce 
Lu tiše. 

Hypochoeri8 maculata L. - Na lukách a travnatých porostech mezi osadami Kramárovia 
a Melíšia jz. obce Lutiše; na záp. svahu vrchu Jalovec jv. obce Hor. Vadičov; na kopečkách 
v okolí obce Hor. Vadičov; na sev. a záp. svahu hory Mravončík a Okrúhlica sz. obce 'l'orchová. 

lnula conyza L. - Na pasekách a okrajích lesú vých. obce Budatín; m ezi kótami 805, 885 
a 910 vých obce Radola; již. a jz. svah hory Ládonhora sov. obce Hor. Vadičov; mezi obcemi 
Lopušné Pažite a Dol. Vacličov; na vrchu Brodnianka sov. obce Broclno; mezi obcí Oškerd{i 
a l{adola. 

lnula ensifolia L . - Na travnatých stráních na záp. svahu vrchu Broclnianka sov. obec Brod no . 
. Juncus inflexus L. - Na mokřinách v okolí obcí Hadola, Lop Jšné Pažite, Budatinská Lehota, 

Dol. a Hor. Vadičov, Lysica, Stráža, Bolá, Terchová, Lutišc, Rad6stka, St. a N. Bystrica. 
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Juncus macer S. F. GR. - Na lesních cestách na vrchu Žilín a Biely mezi obcemi Hor. Vadičov 
a Lutiše. 

Juniperus communis L. - Na pastvinách a v lesích v okolí obcí Budatín, Teplička n. V., 
Sncžnica, Radola, Lopušné Pažite, Hor. Vadičov, Lysica, Stráža, Belá, Terchová, Lutiše, Ra
dóstka. 

Lathyrus silvester L. subsp. silvester - Okraj lesů na záp. svahu hory Mravenčík sz. obce 
Torchová; v křovinách mezi obcí Hor. Vadičov a vrchem Jalovec. 

Lathyrus tuberosus L. - Rumiště v polích u že l. stanice 13roclno. 
LPpidium campestre (L.) H.. BR. - U cest a s ilnic v obcích Žilina, Budatín, Oškerda, Radola, 

Lopušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov; Varín, Stráža, B elá, Tcrchová, Lutiše. 

~inaria vulgaris MILL. - U žel. stanice Brodno; m ez i obcemi Oškerda. a Radola; okolí obcí 
Lopušnó Pažite a 13udatinská Lehota; u obcí Gbelany a Varín. 

Listera ovata (L.) R. Brt. - Na lukách a v lesích sz. obec Hor. Vadičov; na záp. svahu vrchu 
Jalovec m ezi obcemi Hor. Vadičov a Lysica; na hoře l\Iravcnč ík a Okrúhlica sz. obce Terchová; 
v okolí osad Kováčovia, Mišovská jv. obec Lutiše; na vrchu Žilin a Biely jz. obce Lutiše; mezi 
osadami Šlesárovia a Panské Zliene sv. obec Bolá; v údolí vých. osady Kadašia jv. obce H.adóstka. 

Lonicera nigra L. - V lesich a křovinách vých. obce Budatín, sev. obce Teplička n. V.; na 
vrch u Brodnianka sev. obce Brodno; v okolí obce Snežnica; m ez i kótami 805, 885 a 910 vých. 
o uce Radola; na již. a jz. svahu hory Ládonhora sev. obec Hor. Vadičov; na vrchu Žilín a Biely 
jz. obce Lutišo; sv. obce Lutišo. 

Lunaria rediviva L. - V losích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Badola. 
Litzula flavescens (HosT) GAUD. - V lesích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola; 

na hoře Mravenčík a Okrúhlica sz. obce Terchová. 
Lychnis flos-cuculi L. - Na loukách v okolí obcí Bradno, Zádubnie, Snežnica, Radola, Lo

pušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov, Lysica, Stráža„ Belá, Terchová, Lutiše, Radóstka. 

Lycopodium clavatum L. - Na záp. svahu kóty 805 vých. obce Radola; na vrchu Žilín a Biely 
jz. obce Lutiše; na hoře Mravenčík a Okrúhlica sz. obce Terchová; v údolí vých. osady Kadašia 
jv. obco Radóstka. 

Dysimachia nemorum L. - Mokřiny v lesích na již. a sev. svahu hory Mravenčík sz. obce 
'1\ffchová; na záp. svahu hory Okrúhlica záp. obce Torchová; v údolí na záp. svahu vrchu Ostry 
a na vrchu Žilín již. až jz. obce Lutiše; v lesích jv. obce St. Bystrica. 

Maianthemum bifolium (L.) ScHM. - V lesich vých. obce Budatín; mozi kótami 805, 885 a 910 
výeh. obce Radola; na hoře Láclonhora sev. obce Hor. Vadičov; na hoře Mravenčík a Okrúhlica 
sz. obce Terchová; vých. 03ady Kadašia jv. obce Radóstka. Dále je potom v okolí obcí Čadca; 
K lubina, St. a N . Bystrica, Oravská Lesná a dále po celém pohraničním hřebenu od Vrosčovského 
Beskydu, přes hory Kykula, Vel'. Prislop, Vel'. a M. Bača, Orol, Javorina, Magurka až po Koválov 
vrch sv. obce Oravská L esná. 

llfedicago falcata L. - Travnaté porosty v okolí obcí Budatín, Teplička n. V„ Brodno, Oškerda, 
H.adola, B.iclatinská Lehota, Lopušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov, Lutiše, Radóstka. 

Melandrium noctiflorum (L.) Fn.. - Na žel. n:ispu u žel. stanice Brodno, úhor na již. svahu 
vrchu Brodnianka sev. obce Brodno. 

Melica nutans L. - V lesích vých. obce Budatín, sev. obce Teplička n. V.; na vrchu Brod
niank a sev. obco Ilrodno; mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola, na hoře Ládonhora 
sov. o bce Hor. Vadičov; na vrchu Ostry a Magura sv. obce B elá; vých. obce Lutiše. 

M elUotus albus DEsn. - V okolí obcí Žilina, 13udatín, Oškorda, Radola, Kysucké Nové Mesto, 
Lop 1šné Pažito, Stráža, Belá, 

Melilotu,s officinalis (L.) LAM. - V okoli obcí B tIClatín, Brodno, Snežnica, Radola, Kysucké 
Nové Mesto, Lop_išnó Pažite, Dol. a Hor. Vadičov; Lysica, Bolá, Lutiše, Radůstka. 

Melittis melissophyllum L . - V lesích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola, na ho:fo 
Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov. 

Met-curialis perennis L. - V lesích vých. obce Bndatín; sev. obce Teplička n. V.; vých obco 
Oškerda; mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola; na hoře Ládonhora sev. obce Hor. 
Vadičov; na vrchu Ostrý a Magura sv. obce Belá. 

lHiliwn effusum L. - V lesích vých. obce Iludatín; sev. obce Teplička n. V.; na vrchu Ostry 
sv. obce Belá; na hofo Mravenčík a Okrúhlica sz. obce Terchová; vých. obce Lutiše. 

Moneses uniflora (L.) G1tAY - V lesích na záp. svahu vrchu Ostry u osady Kramárovia jz. 
obce Lutiše. 

Myricm·ia germanica (L.) DEsv. - Náplavy foky Varínky v okolí obce Stráža a Belá.; u potoka 
na jz. svahu hory Ládonhora sv. obec Dol. Vadičov. 

Neottia nidus-avis (L.) Rrmr. - V losích na vrchu Broclnianka sov. obce Brodno; m ezi kútami 
-SOG, 885 a 910 vých. obce Hadola; na hoře Ládonhora sov. ouce Hor. Vadičov. 

Onobrychis viciaefolia Scor. - Pastviny u osady štcfkovia a Holúbkovia u obec Terchová. 
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Ononis hircina J ACQ. - Pastviny, louky a travnaté porosty mezi osadami Šlesárovia a Panskt~ 
Zliene sv. obce B elá; u osad Štofkovia a Holúbkovia u obce Terchová; na sev. svahu hory Mra
venčík sz. obce TerchovA. 

Orchis itstulata L. - Louky na sev. svahu vrchu Mravenčík sz. obce Terchová. 
Origanurn vulgare L - Travnaté a křovinaté stráně vých. obce Budatín; sev. obce Tep

lička n. V.; na vrchu Brodnianka sev. obec Bradno; vých. obce Oškerda; okolí obcí Budatinská 
Lehota, Radola, Lopušné Pažite , Dol. a Hor. Vadíčov; mezi obcemi Hor. Vadičov a Lysica ; 
náplavy na řece Varínka u obcí Stráža a Belá. 

Paris quadri/olia L. - V lesích mozi J-ótam.i 805, 885 a 910 vých. obce Hadola, na hofo Ládon
hora sev. obce Hor. Vadičov; na hofo l\lravenMk a Okrúhlica sz. obec T e rebová. 

Parnassia palustris L. - Na lukách nrnzi osadami Šlesárovia a Panské Zlieno, v okolí osad 
Chabadovia a Štefancové zrazy, jv. svah vrchu Ostry sv. obce Belá; na sev. svahu hory Mravončík 
a Okrúhlica sz. obec T orchová; v okolí osad Kováčia, Mišovská a Itusniaci jv. obce Lutišo. 

Pediwlaris palustris L . -- Mokřiny u osacly Sykoria sev. obce Lutišo. Dále jo potom v oko]i 
města Čadca v údolí mezi obcemi Svr(;inovec a ř\erne. 

Phegopteris dryopteris (L.) Ff.;i;; -- V lesích výeh.. obec Lutiše; vých. osady Kadašia a Skaličania 
jv. obec Hadostka; již. obec St. Bystrica. 

Phegopteris polypodim:des F:f;r; - V losích na hoře lVIravončík a Okrúhlica sz. obec Tcrchová; 
Yých. obce Lutiše; vých. osady Kadašia jv. obec H,adostka; již . obec St. Bystrica. 

Phyteuma orbiculare L. - Na lukách na kótě 805 a mezi kótou HJO a horou Láclonhora vých . 
obec Hadola. 

Phyteuma spicatnm L. - Na lukách a okrajích l esů vých. obec Budatín; na kótách 805 a 910 
vých. obec H,adola; na hoře Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov; sev. hora Mravorn~ík sz. obce 
T erebová; v okolí osad Kociny, Kováčovia, Mičiaňovci jv. obce Lutiše . 

Pin,qu.icula vu.lyaris L. - Moláiny niczi osadami Šlcsárovia a Panské Zlion o sv. obco Belá; 
na vrchu Žilín jz. obce Lutišc. 

Platanthera bi/olia (L.) Rrcn. -- Lout:ka. past,viny a Jcsy na vrchu Brodnianka ::iev. obce 
Brodno; v okolí obec Hor. Vadi<~ov: m c,,; i obcemi Hor. Vadičov a Lys ica; na hoře Mravončík 
a Okrúhlica sz. obce T erehová ; na vrchu Žilín a Biely jz obec Luti8e; vých. obce Lutiše, vých. 
osady Kadašia jv. obec H,ad6stlrn: ji:l. obce N. Bystrica. 

Polygonatum mult1:jlorum (L.) AL1~ . - V losích na vrchu Brodnianka sev. obco Brodno; vých. 
obce Budatín, sev. obce Teplička, n. V .; na kótách 805, 885 a 910 vých. obce H,adola; na ji~. svahu 
hory Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov; m ezi osadami Šlesárovia a Panské Zlieno sv. obce 13elá. 

Polygonatum verticillatum (L.) ALL. - V losích mezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola; 
na hofo Ládonhora sev. obec Hor. Vacličov. 

Potentilla aurea To1rn. -- Pastviny na vrcholu hory l\fravcnčík sz. obce Terchová. 
Potentilfa norvegica L. -- Unádraží Žilina. 
Prer1anthes purpurea L . - V les ích vých. obce Budatín; sov. obce Teplička n. V .; mezi kó

tami SO.J, 885 a 9 O vých. ob<~c R a dola; n a hofo L{i,donhora sev. obce Hor. Vodičov; na sov. 
svahu hory Mravenčík a Okrúhlica sz. obec T orchová vých. obce LutiŠ'."l . 

Pnmella grandiflora (L.) J ACQ. - Travnaté porosty na jz. svahu vrchu 13rodnianka sov. obce 
Brod no. 

Prunella lacinirtta (L.) NATH. - Travnaté porosty na již. stráních vých. obce Buclatín. 
Pulmonaria officinalis L. subsp. obscura (DuM.) MunB. - V lesích vých. obce Buclatín; sov. 

obce Teplička n. V.; na vrchu Brodnianka sev. obce Brodno; mezi kótami 805, 885, 910 vých. 
obce Hadola; na hoře Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov. 

Pyrola minor L. - V lesích a kfovinách na vrchu Brodnianka sov. obce Brodno; mezi kótami 
805, 885 a 910 vých. obce H.adola; na hoře Lá.donhora sev. obce Hor. Vadičov; mezi os adami 
Šlesárovia a Panské Zlione a na vrchu Ostrý a Magura sz. obec Belá; na vrch11 Žilín a Biely jz. 
obce Lutiše na hoře Mravenčík a Okrúhlica sz. obce T erchová. 

Pyrola rotimdi/olia L. - V křovinách na sov. svahu hory Mravcnčík ::iz. obce Tcrchovú. 

Rammcultls lanuginosus L . - Na vlhkých místech vých. obec Budatín; sov. obec Teplička n. V.; 
v okolí obce Snožnica; na vrchu Brodnianka sev. obec Brodno; mezi kótami 805, 885 a 910 vých. 
obce Radola; na hoře Ládonhora sev. obce Hor. Vadičov; mezi obcí Hor. Vadičov a vrchem 
Jalovec ; mezi osadami Šlesá.rovia a Panské Zliene, v okolí osad Chabadovia a 8tefancovc zrazy, 
na vrchu Ostrý a Magura. sv. obce Belá; na. vrchu Žilín a Biely jz. obce Lutiše. 

R.Meda ltaea L. - U nádraží Žilina; na žel. náspu u žel. stanice Brodno. 
Saponari.a officinalis L. - U žel. stanice Bradno; na navigaci foky Kysuce u obcí Kysuckú 

Nové l\Tusto a H.adola.. 
Scrophularici scopoli.i Hop1•r; - U silnice v obci Dol. Vad ič'.OV, Lopušn é Pažito a H,adola; 

v obci Budatín a u nádraží Žilina. Dále u žel. drážky př-i soutoku potokú vých. obec Oravská 
Lesná. 
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Sedum acre L. - Skalky na vrchu Bl'odnianka sev. obce Brodno; na. kótě 805 vých. obce 
Itadola; sov. obce Lysioa. 

8ed1'm album L. - Skal naté strá.ř1ky vých. obce Buclatín; na vrchu Brodnianka sev. obce 
13roclno; na kótě 805 vých. obce Radola. 

Seditm sexangulare L. -- Skalnaté stráúky, travnaté porosty mezi obce1ni Budatín a Tepli{:
lrn n . V.; mezi obcemi Bndatín a Brodno; na vrchu Brodnianka Rl'v. ohí'.f' Rrocl.110; v okolí obcí 
/,t'L< lubnie, Oškcrda, H,adola, Lopušné Pažite; na kótě 805 vých. obec ltadola, mezi obcemi Hor . 
Vadičov a Lysica v okolí obec Belá a Stráže. 

/S'1mr,cio n emorr,nsis L. subsp. fuchsi·i (GMEL.) Duu. - V lesích vých. obco Hud atín; sev. obce 
TcpličJrn n. V.; na vťchu Broclnianka sev. obec Brod no; vých. obco Oškorda; m.ezi kótami 805. 
~8f) a 910 vých. obec Hatlola, na hoře Ládonhora sov. obec Hor. Vadičov; na hoře Mravcnčík 
a Oškcrda sz. obec Torchová. 

Senec·io subalp·inus J(orn1 - Na loučkách vých. kóty 910 vých. obce Jtadnla. 
ó'hernrdia arvensis L . - Na polích a úhorech u obce Budatín, Brodno, Oškorda; H.adola . 

Lopušné Pažite, Dol. a Hor. Vadičov; u osad Kramú.rovia a Melíšia jz. obec Lutiše; u osadKubénia 
a Ko\'áčovia jv. obec Lutiše; v okolí n obcí Stráža a Delá . 

8ieulingia decumbens (L.) B1nrnH. - Na pastvinách vých. obre Radola; na již. svahu a na 
vrcholu hory Mravenčík, na sev. svahu hory Okrúhlica sz. obc0 'J.'crchovú.; u osad Kramárovia 
u na vrchu Žilín jz. obce Lutišo; v okolí osad Mičiař10vci, Kubénia a Mišovskú jv. obec Lutiše : 
\' údolí vých. osady Kadašia jv. obec Rac~óstka. 

S ·ilene in/lata (SALTSB.) SM. - U silnice Zilina - 13rodno; v obci 13udatín; travnaté porosty na 
nehu BroJnianka sov. obce Brollno; na navigaci u obci Kysu cké Nové Mosta a Raclola. 

/·rilene dichotonia E1rRH. - Na navigaci u obcí Kysucké Nové Mesto a H.adola. 
ó"onchus arvensis L . - Polc vých. obec Radola; u obec Lopušn é Pažite. 
,C.,' tachys alpina L . Okraj křovin v údolí mezi osadami 8 Iosúrovia a Panské Zlien e sv. obce 

Holá. 
8 tachys annua L. Pole u žel. stanice Brodno. 
S ymphytitm tuberosum L. - V losích vých. obce Buc.latin; sev. obce Teplička n. V .; sev. obco 

."i nc:ř.nica; navrchu Brodnianka sov. obce Brodno; m ezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola: 
na hoi"e Ládonhora sev. obec Hor. Vadičov; na hořo Mravcnčík a Okrúhlic a sz . obce T erebová. 

1'eucrimn chamaedrys L. - Travnaté porosty vých. obce Budatín; sov. obce Teplička n. V .; 
11n. vrchu 13rodni.anka sov. obce Bradno; u obce Oškcrdil.: vých. obcfl Hadola; sev. obce Duda. 
tfoskli. Lehota; na kótě 805 a 910 výoh. obce Radola; na již. a jz. svahu hory Lá<lonhora sev. obce 
H or. Vadičov; u obec Lopušné Pažite a Dol. Vadičov; mezi obd Hor. Vadičov a vrchem Jalovec : 
sov. obce Lysica. 

'Cragopogon orientab:s L. -- Travnatá místa v okoli obce Buclatíll; Tepli čk a n. V.; 13rodno , 
/,ú,d nbnio, Oškorda, Radola, Lopušné Pažite, Dol. a Hor. VaJ.ičov, Lysica, Stráža a Bolá. 

1'rifoliurn medium L. - Travnaté porosty v okolí obec Budatin; Teplička n. V., Zádubnie , 
:-l 11 ožnica, Oškerda, Radola, Budatínská Lehota, Dol. a Hor. VaJ.ičov, Lysica, Stráža, 13elá, 
Toreho vú , Lutišo, Hadostka, N. a St. Bystrica. 

'l'rifoliwn montanu.m L. - Travnaté porosty vých. obce Budatín; sov. obce Teplička n. V.; 
rmv. ouco Zú.dubnio; okoli obcí Hadola, Lopušné Pažite , Dol. a Hor Vadičov; m ezi obcemi Hor. 
Vnuiěov a Lys.ica; na vrchu Žilín a v okolí osad Krámarovia, Melíšia jz. obec Lutišo; na vrchu 
\frav. 11 čík sz. obce Terchoní.; v okolí osad Rusniac.i, Mišiaúovce, Míšovská jv. obec Lutišc. 

'l'n:jol-iitrn ochroleucum Huus. ~ Travnaté porosty vých. obce Budatín. 
Vfrú1 silvatica L. - Mýtiny na záp. svahu vrchu Brodnianka sov. obce Brodno. 
Jl ·incetoxicwm o/ficinale Mmrncn - Travnaté porosty vých. obce Budatin; sov. obce Teplit'. · 

lm n . V . ; m ezi kótami 805, 885 a 910 vých. obce Radola a na hofo Ládonhora sev. obce Hor . 
Vttdifov; u obec 13udatinská Lehota. 




