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Abstrakt - JESLÍK R. (1971): Botanische Neuheiten aus der Niederen Tatra. - Preslia, 
Praha, 43 : 370-374. - Der Autor veroffentlicht Funde der folgenden, aus dem phyto
geographischen Bezirk Niedere Tatra bisher unbekannten Taxa: Diphasium complanatum (L.) 
RoTHM., Cystopteris fragilis (L.) BERNH. subsp. alpina (WuLF.) DEsv„ Pulsatilla alba RCHB. em. 
AICHELE et ScHWEGLER var. lutescens ŠOUREK, Ranunculus alpestris L. var. pseudo-traunfelleri 
PAwL., A-rabis hornungiana ScHuR, Potentilla crantzii (CR.) BECK, Alchemilla incisa BusER, 
A . zmudae PAwL., A. pyrenaica DuF., A. jasiewiczii PAWL„ A. straminea BuSER, A. pseudincisa 
PAWL„ A. obsoleta FRóHNER, A. boleslai PAwL., A. connivens BusER, A. wallischii PAWL„ A. gra
cilis 0Prz, Linum catharticum L. subsp. suecicum (MURB.) HAYEK, Empetrum nigrum L„ Epilo
bium X hayna.ldianum HAUSSKN., Loiseleuria procumbens (L.) DEsv., Leontodon pseudotaraxaci 
ScHuR, Erigeron neglectum KEHN. subsp. hungaricum (VIERH.) JÁv., Allium schoenoprasum L. 
subsp. sibirict(,m (L.) HARTM„ Poa remota FoRSELLES, Holcus mollis L. lm Teile B sind neue 
Fundorte der im Gebiet seltenen Arten angegeben. Bei einigen beachtenswerten Arten sind choro
logische und taxonomische Anmerkungen angefilhrt. 

Při floristickém výzkumu alpinské květeny Nízkých Tater v letech 1967 - 1969 byla zde 
zjištěna řada nových druhů a několik nižších taxónů, z území doposud neuváděných. Nejpozoru
hodnější jsou nálezy druhů rodu Alchemilla L., druhů Potentilla crantúi (CR.) BECK, Empetrum 
nigrum L„ Loiseleuria procurnbens (L.) DEsv., Leontoclon pseudotaraxaci ScHuR, Alliurn schoeno
prasum L. subsp. sibir'icum (L.) 1-IAHTM. a Poa remota FoRSELLES, které mají značnou floristickou 
a fytogeografickou hodnotu. 

Mimo nové druhy uvádím v příspěvku také nové lokality několika vzácných druhů , avšak 
z fytogeografického okresu Nízké Tatry již známých. 

Studované území a uvedené lokality leží v západní části Nízkých Tater, mezi sedlem Čertovica 
a dolinou Boca na východě, Hiadel'ským sedlem a dolinami Korytnice a Revúce na západě. Dále 
bylo studium omezeno na subalp inský a alpinský stupeň. Z horského stupně jsou uvedeny jen 
lokality druhů Diphasium complanatum (L.) RoTHM., Epilobium X hyanaldianum HAUSSKN. 
(jedna lokalita) a Poa remota FoRSELLES. V podrobnějším členění Nízkých Tater, z hlediska 
fytogeografického (SILLTNGER 1933 : 298; DOSTÁL~ 1960; JESLÍK 1970: 39) a orografického 
(HocHMUTH 1965 : 8), jsou to skupiny Prašivé a Dumbieru v krystalinickém pásmu, skupiny 
Salatínu a Krakovy hol'y ve vápencovém pásmu. Skupina Králičky zahrnující lokality na Krá
ličce, Kozích Chrbtech p. Ďumbierem a Bocké sedlo vystupuje jako vápencový ostrov uprostřed 
krystalinického pásma. 

Skutečnost , že pro studované území bylo zjištěno větší množství nových druhů, svědčí 
o doposud malé floristické prozkoumanosti Nízkých Tater. Zčásti je to způsobeno i tím, že mnohé
druhy se vyskytují na plošně velmi omezených lokalitách, charakteru refugií nebo forpostů. 

Dokladový materiál je uložen v herbáři Katedry botaniky pÍ'Írodovědecké fakulty University 
Karlovy v Praze (PRO) a v herbáři autora. 
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A. Nově zjištěné druhy, plemena a variety pro fytogeografický okres 
Nízké Tatry 

Dipho,sium complanatum. (L.) RoTHM. - Dolina Boca: ve svahu nad státní silnicí mezi sedleID 
Čertovica a obcí Vyšná Boca, 350 m pod Športhotelem pod Čertovicí, v mladém smrkovém po
rostu na drolinatém svahu, v polostínu, severní exp., 1150 - 1200 m, ortorula . Horský stupeň. 
Na lokalitě je větší množství plodných rostlin. Jde o nejvýše položené stanoviště druhu na Slo
vensku. FuTÁK (1966: 32) udává doposud známé maximum ve výšce nad llOO m ve Vysokých 
Tatrách. 

Cystopteris fragilis (L.) BERNH. subsp. alpina (WULF.) DESV. - Krakova hol'a: skály ve 
svazích do Hanovské doliny, subalpinský stupeň, severní exp., 1500 - 1600 m, dolomit. Hoz
troušeně. 

Pulsatilla alba HcHB. em . AicHELE et ScHWEGLER var. lute8cens ŠouHEK - Sírověžlutě kve
toucí rostliny jsou mezi typickými rostlinami rozšířeny ojediněle, místy až hojně. ŠOUREK 
(1968 : 77) tuto varietu ze Západních Karpat neuvádí. Pravděpodobně jen na několika loka litách :
Prašivá: Zámostská hol'a, jižní svahy, 1500 - 1600 m, granodiorit, ojediněle. Skupina Ďumbieru: 
Zadný Bor, hřeben při východním i západním okraji , 1800 - 1900 m, granodiorit, rozptýleně; 
Pol'ana: hř·eben při vých., záp. a sev.-záp. okraji, 1800 -- 1890 m, granodiorit, roztroušeně; 
Besná - Kumštová dolina, hole, jihovýchod-jih, 1550 -- 1750 m, ortorula . Místy dosti hojně. 

Ranunculus alpestris L. var. pseudo-traunfelleri PAWL. - Tato variet a popsaná z krystalinic
kých Vysokých Tater (PAWLOWSKI 1956 : 291) je pravděpodobně jen ekomorf6za, podmíněná. 
nedostatkem vápníku. Skupina Ďumbieru: Vel'ká Štiavnica - Ludárový kar, skalní žleby, 
štěrbiny skal, severní exp., 1850 - IHOO m, granodiorit; Malá Štiavnica - kar Brusnica, skalní. 
žleb, severní exp„ ca 1800 m, granodiorit. 

Arabis hornungiana SCHUR -- Magura (1416 m) nad Ráztockou dolinou, drolinaté svahy pod'. 
vrcholovými skalami, jih, 1300 - 1350 m, vápenec; Salatín, lavinová dráha, drolinatý svah, jih, 
ca 1350 m a severní hřeben, západní - severozápadní exp„ ca 1400 m, dolomit. Skupina Krakovy· 
hol'y: Zadný, skalní terasa, drolinaté svahy, západ, 1500 - 1550 m, vápenec. 

Potentilla crantzii (CR.) BECK - Skupina Ďumbieru: Bory - kar Sluma v závěru Mošnické· 
doliny, zarostlé skály a drolinaté svahy žlebů, sever, 1650 - 1750 m, granodiorit a mylonit, dosti 
hojně. Velká Štiavnica (2025 m), skály a skalní terasy, sever - severozápad, ca 1800 m, grano
diorit, roztroušeně. 

* Alchemilla incisa BusER - Hoste jen ve skupině Ďumbieru, ve výškovém rozsahu ca 1450. 
až, 1900 m, na silikátových horninách: Oružný kar, skalní žleby, sever -- soverovýchod, 1700 až. 
1800 m, granodiorit; Bory, kar Sluma, vlhké skály, žleby, suť, sever, 1700 -1750 m, granodiorit 
a mylonit, spolu s A. crinita BusER, A. pseu,dincisa PAWL.; Križianská dolina, kar Mlynce, vlhké· 
žleby a suť, sever - severovýchod, 1600- 1650 m, granodiorit a mylonit ; Chopok - Lukový kar,. 
skalní žleby, sever, 1750 - - 1850 m, granodiorit a mylonit; KráTov stol, široký žleb s nivou, severo
západ, 1550 - 1600 m, granodiorit; Široká dolina, skalka nad potokem, sněhové vyležisko, severo
východ, ca 1450 m, mylonit; Ludárová hol'a, skalní žl eb podle potoka a pramenů, sever, ca 1600 m„ 
granodiorit a mylonit; Velká Štiavnica - Ludárový kar, suťový kužel a Velký žle b, sever~ 
1800 - 1900 m, granodiorit a mylonit. 

Alchernillo, zrn1"'dae PAWL. - Doposud byl druh známý jen ze Západních a Východnfoh Tater, 
na vápenci i žule (PAWLOWSKI 1956 : 461). Bory - kar Sluma, částečně zarostlá skála nad sně

hovým výležiskem, sever, 1700 m; Hlboká dolina, závěr, skály u pramenů, východ, 1600 - -1650 m 
a při pramenisku ve skalách, severovýchod, 1700 m, granodiorit. Malá Štiavnica - kar Brusnica„ 
dno, niva mezi morénami, sever, 1650 m, granodiorit, spolu s A . pyrenaica DuF. 

Alchemilla pyrenaica DuF. - Vajskovská dolina, kar m ezi Skalkou a Suchým, skalní žleb„ 
jihovýchod, 1650 m, ortorula. Bory - Hlboká dolina, skály v závěru pod hi·ebenem, východ „ 
1700-1750 m, granodiorit. Ďumbier - Vel'ká Štiavnica, Vel'ký žleb, suť v dolní části, sever, 
1850 m, granodiorit; Malá Štiavnica - kar Brusnica:, dno, niva mezi morénami, sever, 1650 m, 
granodiorit. 

Alchernilla jasiewiczii PAWL. - Skupina Ďumbieru: Križianská dolina, kar Mlynce, skalní 
ž leb pod Litory, sever, 1700 m, granodiorit. PAWLOWSKI (1963: 13-14) udává druh doposud 
jen z jedné lokality ve Vysokých Tatrách. 

Alchernilla strarninea BusER - Skupina Ďumbieru: Bory - kar Sluma, skalní žleby, sever„ 
1700 m; Chopok - kar Zalomy , dno, niva m ezi morénami, sever, 1650 m, granodiorit. Skupina. 
Králičky: Králička, žleby ve skalnatém svahu, sever, 1650 - 1700 m, vápenec; Kozie Chrbty •. 
kamenité, travnaté svahy pod skalnatým hfobenem, západ, ca 1550 m, vápenec, spolu s A. fla
bellata BUSER. 

* Děkuji S. Frohnerovi z Dráždan za revizi a determinaci sběrů ze všech uvedených lokal~, 
jednotlivých druhú r. Alchemilla. 
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Alchenú,lla pseudincisa PAwt. - Bory - kar Sluma, skály a skalní ž!Aby, sever, 1700 až 1750 m, 
granodiorit a mylonit, spolu s A. incisa BuSER a A. crin-ita BusEtt .Druh byl doposud známý jen 
ze Západních Tator, na vápenci. Na lokalitě v karu Sluma roste spol ofo1ě napl-. s Oortiisa mattMolii, 
která zfojrně indiknjo pHtomnost většího množství bazických prvkú. 

Alchernilla obsoleta F1{,0HNEit - Skalka, svahová tlolina do dol. Smrečiny (Dvo vody), kame
nitý svah podle potoka, jihovýchod; lú50 m, ortorula. Druh je rozšířený na žule v PolRkých 
a Vysokých T atrách (B'RóHNICH. 1966 : 323) . 

Alchernila bolcslcú PAw:r~. - Prašivá: Tajch, svahová dolina v závěru Sopotnickó doliny, 
štěrkovitý svah podle potoka, jihozápad, 1450 m, gran it. Skupina f)umbieru: Vaj skovský kar, 
podle potoka nad vodopády, jihovýchod, 1550 m, ortorula; Skalka, dráha sněhového splazu lesem 
podle potoka, na štěrku, severovýchod, 1350 rn, ortorula. PAWLOWSKI (1956) udává druh jen 
ze Západních Tater na vápenci. Podle uvedených lokalit jo možné, že jeho rozšífoní je daleko větší. 

Alchemilla connivens BusELt - Bory - kar Sluma, s kály, skalní žleby, sever, 1700 - 1750 m, 
granodiorit a mylonit. Na této lokalito roRte na granocl i o ritu několik vúponcových typú, a proto 
zde výRkyt tohoto druhu n epfokvapuje. Doposud by l :r.nám jen zo Západních Tater na vápenci 
(PAWLOWSKI 1956). Kozic Chrbty p. Úumbiorem, kame nité svahy, západ, 1600 m, vápenec, spolu 
s A. waUi:schi'i PAWf,. 

Alchemilla, wallischii PAWL. -- Kozie Chl'bty p. Úurnbiercm, kamenitý svah severně otl sedla. 
s Vel'kým Gápelom, zápa(lní exp. , 1600 m, vápenec. ~polu s A. conniven8 BusEH, A. monticola 
Or1z, A. cn:nita, BusER. Tato lokalita j e třetí publikované nalez išt,ě druhu. Druhou lokalitu objevil 
FRóHNER (196~: 422) na Ždiarské Vidic v Beh:mských Tatrách. 

Alchemilta ymcilis Orrz - Bocké sedlo, na travortinových balvanech a jílovitó púdě , pastvina, 
východ, 1450 - 1500 m, buúkovi tý vápenec. :Spolu s .A. crinit(J, BusER, A. monticola 0PIZ. 

Lúiwn cntharticum L. subsp. suecicum (Mu trn.) HAYEK ex I-toTHMAL"ER 1963 : 207 - Salatín, 
drolinatý svah nad dolinou Žlicbky, západ, ca liWO - 1400 m, dolomit. Siná, drolinaM svahy, 
jižní-západní exp., 1300 - 1560 m, vápenec. Krakova hol'a - R ovná hol'a, lavinové dráhy a svahy 
do doliny Javorie, jih - jihovýchod, 1400 - 1450 m, vápenec. 

Empetrum1, niyrum L. - Prašivá: Vel'ké Košarisko, pod vrcholem na zarostlé nebo zčásti 
zarostlé snti, jihovýchod -východ, ca 1660 m, kfornenec, hojně, v plném květu 2. května 1969. 
Kra.kova hol'a - Hanovská dolina, v kleči na rašolině, pod hfobenern, sever, ca 1650 m, dolomit. 
Celkové rozšíření v Nízkých Tatrách je doposud neznámé. Na lokalita na V. Košarisku jsou za. 
květu zřetelně rozlišit;e fné dvě růst,ové formy. Samčí rostliny jso u hustě větvené, na povrchu více 
kompaktní. Je to pravděpodobnt~ pi'ízpúsobení k anomogamii. Tento pohlavní dimorfismus je 
z habitů keHků v porostu velmi nápadný a nej ví co vyniká právě v době květu. 

Epilobium X haynaldianum HAUSSKN. (E. alsim/olium VILL. X palu8tre L.) - Prašivá: Vel'ká 
Chochula, prameniska v kleči, nad loveckou chatou v Tajchu, jihovýchd, 1450 m, granit, ojediněle, 
abundance rodičovských druhů je v poměru - početný: vzácný; Studenec, prameniska na. 
horské louce, jihovýchod, ca 1300 m, granit, ojediněle, poměr abundance rodičovských druhů je 
málo početný : početný. 

Loiseleuria procumbens (L.) DESV. - Nalezena jen na jediné lokalitě na Borech. Roste na 
drobně kame nitém svahu, v menším n esouvi s lém poros tu a jednotlivé kofíky na hranách skalek, 
západní expozice , ca 1700 - 1750 m, granit a diorit. Na lokalitě n ejsou Mebenové podmínky. 
V okolí rostou jednotlivé smrčky (do 0,5 m). Výskyt tohoto druhu v Nízkých Tatrách podmiňují 
asi murovó sesuvy, které občas obnažují na větších plochách surovou písčito -kamenitou půdu 

v západních svazích Ború, ve čtyřech svahových dolinách. Pravděpodobně nejčastější mury jsou 
v dolině Vyšná Klína, nad kterou se nalézá lokalita skalenky. Tato dolina tvoří mělký kar 
a někteř'í goomorfologové se domnívají (napí» PANOŠ Hl54 : ll - 14), že je glacíálního původu. Po
slední mura sjela asi před pěti lety v severnější dolině (Murová) v letních měsících, na podmáčené 
spodině. Na vzniklých syrozemích je umožněn vývoj společenstev i·ádu Rhocloreto-Vaccinie
talia Br{.-BL. ve vět,ším rozsahu než na ostatním území Nízkých Tate r. Tato společenstva jsou 
netypická a tvoří mozaiku s převládajícími společenstvy řádu Caricetaha curvulae BR.-Br •. 
V bezprostfoclní blízkosti Loiseleuria procumbens (L.) DEsv. rostly na lokalitě druhy: Achyro
phorus uniflorus ( VrLL.) BL. ot FINGH., Agrostis rupestris ALr~„ Anemone narcissiflora L., Antho
xanthum (J,lpinuui Á. ot D. LbvE, Avenochloa versicolor (VrLL.) Hoi,un, Bartsia alpfrici L., Cam
panula alpina JACQ., C. serratci (KIT. ap. SCHULT1<;s) HENDRYCH, Carex sempervirens VrLL., Genti
ana asclep'Íarlea ScoP., Oentianella praecox (A. e t J. KERNER) s ubsp . praecox (sensu Kmw.r), 
Euphrasia pieta WIMM„ Hieracium alpinum L., Homogyne alpina, (L.) CASS., M 'utellina purpurea 
(Porn.) 'J'H1<;LL., Picea abies (L.) KAttS'.r. (juv.), Primula mi~i:ma L„ Salix retww, L., 8oldanella. 
hungarica S1MK. subsp. major (NEILTL ) ·H. PAWI,., Vaccim:um myrtillu8 L„ V. viti8-idaea L., Viola 
lutea HuDS. subsp. surletica (WtLLD.) HECKU:It. Více koí-íků Loiseleuria procumbens tvoří na lokalitě 
kompaktn kobercovitó pornHty, na rozdíl od popisovaných rostlin z Vysokých Tater (RESNER 

1966), odkud je druh zruimý v současné době jen nad Velkým Hincovýrn plesem (2 trsy), t,aké na. 
drolinatém svahu, l!H!) m, na žulo, kde rovn.ěž nejsou hfobenové klimatické podmínky. Nově 
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nepotvrzené lokality z Vysokých Tater jsou nad Zeleným plesem (PAX sec. KRIS'l' 1935), u Skal
natého plesa (BoRBÁS sec. KmsT 1935) a na Kriváni (IIACQUET ex HoELZL 1861), na který 
vystoupil HACQUET již v letech 1792 a 1794. HocHSTE'.I'TER (1825) uvádí druh dokonce z Jeseníků. 
odkud nebyl údaj rovněž nikdy poz<lěji potvrzen. Vzhledem k malé prozkoumanosti našich slo
vem;kých vysokohor je pravděpodobné, že Loi8eleuria procumbens (L.) DEsv. bude zde hojnější 
než je doposud známé . 

Lcontodon psewlotaraxaci ScHTJR - Chopok, Lu~ový kar, závěr, suť a žleby, sever, ca 1800 m. 
granodiorit a mylonit, rozptýleně až roztroušeně. Dumbier - Velká Štiavnica, suťový kužel do 
Ludárového karu, sever, 1750-- 1800 m, granodiorit, roztroušeně. 

Er1:geron neglectum KE1rn. subsp. lvunga,ricum (VrnRH.) JÁV. -- Ďumbier - Velká Štiavnica, 
Ludárový kar, zarostlá skála. sever-severovýchod, ca 1850 m, granodiorit a mylonit, roztroušeně: 

Allium 8choenoprasum L. subsp. sibiricurn (L.) HARTM. - Všechny lokality jsou ve východní 
části závěru Demtinovské doliny. Roste na štěrkovitých prameniskách a štěrkovitých sezónně 
zaplavovaných stanovištích, na granodioritu a mylonitu. Luková dolina: Lukové pleso, vyšší 
dno, drobný štěrk a písek, při jarním tání jo lokalita ještl".i do června zaplavená, sever, 1600 
až 1610 m, granodiorit, velmi hojně; Luková dolina, podle potoka a pí-i pmrnenisku, východ, 
1500 -- 1550 m, granodiorit, roztroušeně , většinou ve skupinách; kar Poclkonsko (Nižný Lukový), 
kamenité dno a př-i potoce, sever, 14-50 m, granodior it, roztroušeně . ~iroká dolina: kamenité 
zarostlé pramenisko nad potokem, sever, 1450 rn, mylonit; prameuiska Demtinovky, sever, 
1500 - 15.50 m, granodiorit a rnylonit, roztroušeně - doslii hojně. 

Poa remota FonsEI,LES --· Skupina Krakovy hol'y: Zadná dolina (vedlejší z Bystré doliny, 
k severu), Lavinová rokle, polostinné dno za.rostlé nivou a listnatými stromy, 1200 - 1250 m, 
dolomit, horský stuper'í. Bystrá dolina, ph počátku vedlejší doliny Javorie, kolem llOO m (HOLUB, 
ústní sdělení) 

Holcu8 molli8 L. - Vel'ký Prislop, u sedla nad Bystrou dolinou pod Chopkem, na dolním okraji 
širokého chodníku, nad bývalou salaší, jih, ca 1500 m, bi'idlice, několik porostů. Druhotné sta
noviště. 

B. Nové lokality vzácných a málo známých druhů 

Oryptograrnma crispa (L.) R. BR. ex HooKER - Na doposud známé lokalitě v j ižním svahu 
Ďumbieru (in FuTÁK 1966 : 108) je druh rozšífoný v jediném širším pruhu ve výškovém rozsa
hu ca 1650 - l 850 m, rozptýleně a v několika málo skupinách. Na některých nově zjiště
ných stanovištích je tato kapradina hojná. Roste na mělkých sutích, mezi štěrkem až. 
balvany. Kofony zasahuje do písčitého substrátu, pod staršími trsy dos~i humózního. Vždy 
se vyskytuje na východních expozicích (JV - SV), i v jižním svahu Dumbieru. V subal
pinském a alpinském stupni. Chopok: Lukový kar, závěr, balvanitá su1'. , východ-severovýchod, 
ca 1750 m, granodiorit, jedno stanoviště, dost.i hojně na několika m2. Kary a svahy v závěru 
Ludárové doliny: Ludárová hol'a, suťové svah y mezi klečí, jihovýchod, ca 1600 m, granodiorit, 
dvě stanoviště, roztroušeně až dost;i hojně; Ludárový kar, závěr, sutě, východ-jihovýchod, 
ca 1700 -- 1750 m, granodiorit , tři stanoviště, dosti hojně; Kotolná, pruhy sutě pod sedlem s Lu
dárovou holou (karoid), východ-severovýchod, ca 1650 - 1750 m, granodiorit, čtyři stanoviště 
hojně; Kotolná, sutě pod východními skalami a v kleči, východ, 1600 -- 1650 m, granodiorit, 
rozptýleně až roztroušeně; kar Brmmica, suť pod skalami sev. rozsochy V. Štiavnice v nezapojené 
kleči, východ, 1650 rn, granodiorit, oj ediněle. ~ 

Hutchinsia alp-ina (TORN.) R. Bn. subsp. alpina -- Dumbier, Štiavnica a Krúpová, kary v se
verních svazích, ve skalních žlebech a na suti, 1700 - 2000 m, granodiorit a mylonit, roztroušeně 
až dosti hojně. PAWLOWSKI (1956) uvádí z Nízkých Tater (s otazníkem) jen výskyt subsp. brevi
caul'i8 (HOPPE) GLAAB, kterou jsem však nenalezl. . 

Viola alpina JACQ. - Bocké sedlo, travertinové balvany, východ, 1450 - 1500 m, roztroušeně. 
Špatná, hřeben od Michalovského sedla, severozápad, 1400 - 1450 m, vápenec, ojediněle. Sokolica 
(1508 rn,) řady skalek na náhorní louce po obou stranách vrcholu, na jižních hranách, ca 1450 m~ 
dolomit, dosti hojně . Sedlo Hradište - Hradovíca, skalkovitý svah, jihozápad, ca 1250 - 1300 m, 
vápenec, roztroušeně. 

Saxifra.ga wahlenbergii BALL ( = S. perdurans KIT.) - Druh roste v Nízkých Tatrách v obvodu 
Demanovské doliny, na dvou lokalitách: Siná (doposud známá lokalita) , vlhké skály, suť, sever
severozápad, 1350 - 1450 m, na několika stanovištích, místy hojně; pod vrcholem na skalce, 
sever, ca 1520 m, vápenec. Krakova hol'a, západní skalnatý hřeben do Demanovské doliny, světlé 
místo v kl eči, drolinatý svah, snad sněhové vyležísko, sever, 1600 - 1650 m, dolomit, dosti hojně. 

Genista pilosa L. - Ve skupině Prašivé, na Malé Chochuli, vystupuje do subalpinského stupně, 
kde činí dojem vysokohorské rostliny. Maximum výškového rozšfrení je zde ca 1650 m. Malá 
Chochul'a: Barborina dolina, kamenité svahy, západ-jihozápad, 1400 - 1550 m, křemenec a gra-
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mit hojně; severozápadní hřeben nad Korytnicí a plochý hřeben, na světlých místech v kleči, 
jih-severozápad, 1500 až 1650 m, granit a křemenec, rozptýleně až roztroušeně; svahy k 
Hiadel'skému sedlu, skalky, světlá místa v kleči a suťová políčka v mladém smíšeném lese, 
podle chodníku, jih-jihozápad, 1100 - 1500 m, křemenec, granit, roztroušeně až hojně. 

Androsace obtusifolia ALL. - Vajskovská dolina, kar pod Križským sedlem, svah západně 
-od sedla, jih, 1650 - 1750 m, granodiorit, roztroušeně. 

Vaccinium gaultherioides BIGELOW - Skupina Prašivé: hřebeny Malé a Vel'ké Chochuly. 
Skupina Ďumbieru: druh je hojný a téruěř souvisle rozšířený na hřebenech, hřebenech skal v 
karech a na dnech karů, od Ďurkové na západě po Kumštovou na východě. Roste ve výškovém 
rozsahu od 1400 m (Bory - Ploská dolina, dno, mezi klečí) do ca 2020 m (Ďumbier, h :foben) 
Vždy na granitu a granodioritu. Na karbonatovém podkladu jen vzácně na Kozích Chrbtech 
p. Ďumbierem, hřeben, seve r, ca 1700 m. Ze skupiny Ďumbieru udává druh poprvé HOLUB 
(1960 : 8). 

Linnaea borealis L . - Kozie Chrbty p . Ďumbierem, pod hřebenem v kleči na mechu a vrstvě 
humusu, sever, ca 1680 m, vápenec, ojedinělý porost. 

Saussurea alpina (L.) D e. - Ďumbier: V. Štiavnica, hřeben zarostlé skály nad Vel'kým žlebem 
v Ludárovém karu, sever, ca 1850 - 1900, m granodiorit a mylonit dosti hojně. 

Trisetum ciliare (KIT.) DOMIN - Bory - kar Sluma, skalní žleby, vlhký drolinatý svah, 
-sever , 1750 - 1800 m, granodiorit a mylonit, roztroušeně až dosti hojně. 

Literatura 

DosTÁL J . (1960): The phytogeographical regional distribution of the Czechoslovak flora. -
Sboru. Čs. Spol. Zem., Praha, 65: 193 - 202 . 

. FROHNER S. (1966): Floristische Neuheiten aus der Hohen und Belaer Tatra (1964). - Preslia, 
Praha, 38: 321 - 326. 

- (1968): Floristische Neuheiten aus der Hohen und Belaer Tatra (1965). - Preslia, Praha, 
40: 417 - 426. 

FuTÁK J. [red.] (1966): Flóra Slovonska. Vol. 2. - Bratislava. 
HoELZL K. (1861): Botanische Beitrage aus Galizien. - Verh . Zool. Bot . Ges., Wien, 11, Abh. 440 . 
. HOCHMUT Z . et al. (1965) : Nízke Tatry (západná čast). - Turistický sprievodca ČSSR, 48a. -

Bratislava . 
.HocHSTETTER G. F . (1825): Uebersicht der Merkwiirdigsten aus Mahrens Flora. - Flora, Regens

burg, 8 : 529 - 535. 
HOLUB J . (1960): Klf~ine Beitrage zur Flora der ČSSR. - Novitates Bot. et D el. Sem. Horti Bot. 

Univ. Carol. Prag., Praha, 1960: 3 - 9. 
JESLÍK R. (1970): Květena alpinských holí Nízkých Tater v západní časti . - Ms. [Dip1. Pr. -

Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK Praha.] 
KRIST V. (1935): O některých nových nebo kritických rostlinách na Slovensku a podkarpatské 

Rusi. - Spisy Přír. Fak. Masaryk. Univ., Brno, 199 : 1 - 16. 
PANOŠ V. (1954): Pleistocenní ledovce na Križiance. - Rozpravy Čs. Akad. Věd, Praha, 64/2. 
PAWI.OWSKI B. (1956): Flora Tatr. Vol. 1. - Warszawa. 
- [red.] (1963): Flora Polska. Vol. 10. - Warszawa„ Krakow. 
RESNER V. (1966): Nález skalenky (Loiseleuria procumbens) ve Vysokých Tatrách. -- Biológia, 

Bratislava, 21 : 617 - 618. 
RoTHMALEH. W. {1963) : Exkursionsflora von D eutschland. Kritischer Erganzungsband. Gefiiss-

pflanzen. -- Berlín. 
SrLLINGEn. P. (1933) : Monografická studie o vegetaci Nízkých Tater. - Praha. 
ŠOUREK J . (1968): Rod Pulsatilla MILL. v Krkonoších. - Preslia, Praha, 40: 76 -- 79 . 

R ecensent i: V . Jt' erúkovtÍ, J . Holub 

-374 




