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Floristický příspěvek k jižní části Ipefské pahorkatiny 

Beitrar zur Flora des 1iidlichcn Teile1 der lpeTská pahorkatina 

Jindřich Chrtek, Anna Chrtková a Bohdan Křísa 

CHRTEK J.1), A. CHRTKOvÁ2) et B. KŘísAl) (1975): Floristický pi'íspěve k k jižní části 
Ipel'ské pahorkatiny. [Beitrag zur Floro. des slidlichen T eiles der Ipel'ská pahorkatina.] 
Proslia. Praha., 4 7 : 1 GO - 1 73. 

Iro Boitrag fohren wir das Vorzeichnis d er Arten an, die durch ihre Vorbreitung in 
de r Ipel'ská pahorkatina zu d en h i.iufigen Arten gehoren und daher bei den botanischen 
Durchforschungen diAses Gebie t es oft vornachlii.ssigt werden. Mit den phytogeo
gra.phisch bedeut.samen Arten haben wir uns nicht beschii.ftigt, wflil s ie a.us dem Gebiet 
bekannt und aus8erdom in flen H erbariumsa.m'mlungen vertroten s ind. In diescrn 
Beitra.g \Yorden 174 Arten angoflihrt. 

1) I\.atedra botlmiky Přírodovědecké fakulty V K, Benátská 2, 128 01 Praha 2, Českoslo
ven.~ko. 2) Botanici.:(; ústav ČSAV. 252 43 Pdthonice, Česko8lovensko. 

V letních měsících r. 1973 jsme botanizovali v jižní části !perské pahor
katiny, kde jsme si všímali pfodevším běžných druhů, jejichž rozšíření sle
dujeme již delší dobu v prostoru JV části Podunajské nížiny. Ipefská pahor
katina zaujímá levobřežní část dolního Pohroní od Levic ke Kováčovským 
kopcům, přičemž východní ohraničení této oblasti je vymezené dol~ím tokem 
Ipefu od jeho ústí až po Šahy a odtud předhořím Krupinské a Stiavnické 
vrchoviny zpět přes Pukanec k Levicům. Prováděli jsme detailní výzkum 
v jižní části jmenované oblasti, která byla vymezena na západě řekou 
Hronem, na východě řekou Ipel', na jihu linií Kamenica n.~Hr.-Bajtava
- Lel'a a na severu spojnicí mezi obcemi I perský Sokolec a Zeliezovce. 

Geomorfologie krajiny jo výrazně určována hřebenem táhnoucím se v poledníkovém směru 
a to od seve rn kótou Studnisko (2:rn m) k jihu až po vrch Kamence (2G7 rn). 'l'ento sprašový 
h fob<' n spadá k západu do nivy Hronu poz,·olně tlo četných dlouhých deflačních koryt, z nichž 
nej,·ětš í a floristicky nejbohatší jo údolí Ordongos západnč kóty Kamence. Východní svahy 
pi·ocházejí do aluvia i'·eky Tpol'u prudkými úklony. Tato stanoviště pati'.·í k floristicky nejbohatším 
,. cl' lém území, zvláště západně o< l obcí Malé Kosihy a Salka. Rostou zde např-. : Adoriis vernalis , 
P run11s frut icosa, Tithymal11s segu-ierianus, Crepis pannonica, O. pulchra, Crupina vulga.ris , Isatis 
tinctoria , L i nar ia. genistijolia, Linum hirsutum, L. flavum atd. Domníváme .-e, že tato stanoviště 
xero thermní panónské kvě teny by měla býti uchráněna pfocl rozsáhlou agrotechnickou kultivací 
včetně zakládání nových vinic a některé vybrané lokality z východních okrajú jižní části Ipel'ské 
pahorkatiny by mčly býLi zahrnuty do seznamu státních přírurlních reservací, tak, jak již v r. 1962 
u poznrúuje Futák. 

K údajům z t oh oto území phpojuj omo j eště nčkteré n álezy zo sousední Pohrom>ké pahorkatiny, 
zvl:t.~tě z okolí obcí Vel'. Ludince , Farná a Kural'any . 

~umenklatura je pfovážně podle díla: DosT . .\L J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR Ed. 2. -
Praha. 

A.ce r campestre L . --- Kamenica. n. Hr.: na lovérn bfohu Hronu a7. k obci Malá n. Hr.; Malá 
n. Hr.: u s ilnice sz. obce . na vrchu Kairnmce sv. obce , v údolí Ůrdongos sev. obce ; Pavlová: 
lesíky jv. obco; m ez i kótami 23U a 289 jv. obce ; Sikenička: na sv. okraj i obce, na sz. svazích vrchu 
B óbovec vých. obce; Bajtava: již. a. jv. obce; Salka: u dvora Hlboký mjr. záp. obce; :M. Kosihy: 
v okolí dvora. Vel'ká dolina. sz. obce; Pastovce: stráně nad silnicí jz. obce ; [pel'. Sokolec: na vrchu 
Isten záp. obce ; Ša.lo,·: u dvora Čarad ps. sv. obce; Vel'. Ludinoe : Stará a Ženská hora záp. a. sz. 
obc·~ : Farná: Farniansky luí j záp . obce. K1nsT ( l 93ia) Past.oyce . 
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A. negundo L. - l\lalá n. Hr.: na levém bi'·C'hu foky Hron až po mostko Kam nín11 ; M. Kosihy: 
n pra,·'•ri; bi·ehu foky Jpl'l' až po obec Salka. nn. více mí. t ch; 8aluv: v údolí u dvora Čo.rad ps. 
sv. obce; Zcliezovce : u dvora Jarok jv. obce': Kura.l'any: u potoka na vých. okraji obc ; Vyškovce 
n . Jpl'.: na kvf>m bfohu foky I por vých. žl'!. stanice. RLA \ "ÍK (1072) uvádí 7. našeho úz0mí lokality: 
ŽC'liczovcc (u mostu), Kamenica n. Hr. (u mostu), 'alka (500 ni , obc ), Pastovc (pravý břeh 
foky Ipel'). 
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Obr. l . Rchómatická mapka ·tudovanó ob
lasti. Sc7.nam n<'jčastčji pou:l.itých lokalit 
v textu. - l. hi1jo\·na Jarok: 2. dvúr Jarok; 
3. dvl'1r lúrin.: 4. d\•1"1r Alexander; 5. \TCh Stud
nisku; G. Čn.rncl puRtn.: 7. vrch [s ien- 8. Moka
nír; 9. dvůr Hozn111rí11: LO . Čmad:-;k;í dolina; 
11 . P11:-;tá h ora; 12. kóta 180 sz . obce Pastovce; 
13. ciholrnt u obec Pn.sLuvco ; 14. d\•1°1r Viliam 
15. stró.nč narl si lni cí jz. obco PastovcP; 
HL kóta 210 .· z. obec :\Ial. Kosih y; 17 . Vol'ká 
d olina; 18. vrc h Bůbov 'C: l U. KapiLul ský clvúr; 
~O. kóta 217 zúp . obec Mal. ·l\:o:-; ihy; 2 I. kót.a 122 
již. obec Mal. Kosihy: 2~. vodojC'm u ř.·eky lpel' 
již. obce J\'fal. Km~i hy; 23. kót.a 18!) jv. oucl' 
l'av lová; 24. kóta 128 sz. obce' Salka ; 25. kóta 
J 2u ev. obce Salka: 26. kóta 289 jv. obec Pav
lová; 27. kóta 109 záp. obce Pavlová ; 28. vinice 
u m ok tu pfos Hron jz. obce Pavlová; 29. kó· 
la 239 jv. ob<'C' Pavlová; :rn. Hlbo ký mjr.; 
31. údolí Ordongos; 32. v rch Kamf'noo; 
3~L kót.a 270 sv. o bec Malán. Hr.; 34. Kame
ni ldt pu;;;ta; 35. f>loská h ora; 36. kóta 14!) 7.Úp. 
ohco Kamenica n. Hr. 
Topograf1ckó úrlaje jsou podle Záklo.duá 
mapa ČSSR. rnčl'ítko l : 50 000, Hl7 l. 

Adonis a.estivnlis L. . Kamenica n. Hr. : sauy, VllllCO a u kóty 149 záp. ouc ';Malá ll. Hr.: 
ua vých. okraji obce, u dvora Kamenickií ps. v)·ch. obec a 11 kóty 270 sv. obce; Pavlová: vinice 
u mostu pl"es Hron jz. obce; Sikenička: na vých. a sv. okmj i obce, zá.p. svahy vrchu Hobovcc 
vých. obce: Bajtava: Ploská. hora sov. obce; Lel'a: vých. okraj obce; Salka: u dvora Hlboký mjr. 
11. u kóty 109 a 128 záp. obce; 1. J osihy: záp . obce; Zalaba : u dvora Vi liam jv. obce; Pastovco: 
u cihelny zá.p. obc ; Ipel'. Sokolec: mezi obcí a vrchem Iston záp. obce; Šalov: u dvora Mó.ria 
u Alexander sov. o bce; Želie-zovce: u dvora. Jarok jv. obc ; Vol'. Ludince: vinice záp. obce. 

A. ver11ali8 L. ·- Kamenica n. Hr.: vinice a záp. svahy kóty 149 záp. obce; Malá n . Hr.: 
stráiiky u silnice sz. obce, v d olní části údolí Ordongos sev. obce; Sikenička: jv. svahy vrchu Bó
bovec vých. obco; Lol'o.: jv. obce; Salka: v okolí dvora Hlboký mjr. a kóty 128 záp. obce; M. Ko
sihy : vých . svahy kóty 217 a u dvora Vol'ká dolina sz. obce; Past.ovce: stráně nad silnicí jz. obce. 
Krmrr (1937a) Pastovco; FuTÁK (1962) M. Kosihy, Salka a Kamenín (levý bfoh Hronu). 

Agrimonia eupatoria L. - V okolí obcí Kamenica n. Hr., Malá n. Hr., Pavlová, Sikonička, 
Hajtava, Lel'a, Salkf\, 1\I. K osihy, Zalaba, Pastovce, Ipcl'. Sokolec, Šalov, Želiczovco, Vel'. Ludince, 
Farná, Kurnl'o.ny. 
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Agrostemma githago L. - Sikenička.: na vrchu Bóbovoc vých. obce; Zalaba: u dvora Vilia.m 
jv. obce; Farná: na vých. okraji obce. Vždy pouze ojedinělé rmitliny. 

Althaea pallúla W ALDST. et KIT. - Kamenica n. Hr.: sady a kóta 149 záp. obce ; Malán. Hr.: 
u dvora Kamenická ps . vých. obce; v dolní čás ti údolí Ordongos sev . obce ; Pavlová: vinice n mostu 
přes Hron a u silnic e~ ji ž. obce , u kóty 239 jv. obce ; Sikenič ka: na vrchu BóbovAc a jAho jv. 
svazích vých. obce; Bajtava: Plosk á hora sov. obce ; Farná: u kaple sY. Urbana již. o bci'. F UTÁK 
(1962) z okolí obce M. K osiby, m Azi obcemi 8a.lka a Bajtava a v údolí Ordongós sov . o bec Malá 
n. Hr. HOSTIČKA e t ZELE~Ý (1967) od Pavlovců a 8alova (Mokavár) . Cf. t éž. mapu H ENDRYCH 
e t CHRTEK (1964). A . pa.llida jo v naŠC'm úze mí dosti rozšířená a často tvol"í rozsáhlé porosty; zuá 
se, že nc·ní příliš citlivá na nejrťi zněj š í vlivy působen é c iv ilisací. 

A. officinalis L. -- Kamenica n. Hr. : u řeky Hron: Malán. Hr.: v obci: Pavlová: u mostu přes 
Hron jz. obce; Salka: u foky Ipol' na vých. a sv . okraji ohcc ; l\f. Kosihy : v obc i, u v odoj emu při 
řnce I pol' již. obce ; Pa.stovce: na lokalitě Žabie již. obce; Hie lovco : ph žel. stanici: I p el'. Sokolce : 
v oóci; 8alov: u p ot oka n edal eko dvora Mária sev . obce ; Farná: v ohci a d .í.lo potom pí·i p ot oce 
směrem k obci Kural'any na více mí;:1 t ech. HosTIČKA et Z1<.: LE ::-< Ý ( 1967) u Pavlovců a mezi Pavlov 
cem i a Bíř10u. 

Alysswm calycúium L. - Kamenica n . Hr.: sady zúp . obce ; Malán. Hr. : sz. obce , v dolní části 
údolí Onlongos s1 ·v . obce, u kóty 270 sv. obce ; Pavlová : u kóty 239 jv. obce; Sikcnička: u kost P.la, 
na záp. f-wahu vrchu B obovec vých. obce; Bajtava: Ploská hora sev. obce; Salka: sv. Rvahy vrchu 
Kamence a u kóty 128 zn p. obce ; M. Kosihy: u dvora Vel'ká dolina a při kótě 210 sz. o bet~ ; Pasfov . 
ce: stráně nad s ilnicí jz. ouce ; u cihelny záp. obce : Zalaba: u dvora Viliam jv. obce ; Ipol'. Sokolec: 
na vrchu Iston záp. o bce: Šalov: u dvora Alexander a Mária sev. obce ; Vel'. Ludince : vinice zá p. 
obce; Farná: na okaji Farnianského háje záp. obce. KRIST (1937a) Pastovcc; F u T . .\K (1962) 
Pa.stovce, M. Kos ihy , Salka, Bajtava, Zalaba, Kamenín (levý břeh Hronu). . 

Amaranthus albus L. - Kamenica n. Hr. : v obci ; Malán. Hr.: dolní čás t údolí Ordongos sov. 
obce; Pavlová: vinice u mostu pfos Hron jz. obce; Sikenička: v obci; Bajtava : v obci;. Sal ka: 
u 'dvora Hlboký mjr. záp. obce; M. Kosihy: nedaleko dvora Vel'ká dolina sz. obce; Pastovce: 
v cihelně záp. obce; Želiezovco : u dvora Jarok jv. obce; Kural'any: za mostkem přes potok vých. 
obce. 

A. chlorostachys WILLD. - Kamenica n. Hr.: vinice záp. obce; Malán. Hr.: v obci; Sikonička: 
v obci a na záp. svahu vrchu Bóboveo vých. obce; Zalaba: u dvora Viliam jv. obce; Pastovce: 
v obci a v cihelně záp. obce ; Ipel'. Sokolec: pi'·i cestě směrem na vrch Isten záp. obce; Šalov: 
u dvora Alexander sev. obce; Želiezovce: u mostu přes Hron a u dvora Jarok jv. obce; Farná: 
na záp. okraji obce. HOSTIČKA et ZELENÝ (1967) Zalaba, podobně i HEJNÝ et al. (1971). Patrně 
tatáž lokalita je uvedena na mapce celkového rozšíření v ČSSR (HEJNÝ et al. 1973). A. chloro
stachys se v poslední době v elmi intensivně šíří. Na některých lokalitách je velmi hojný a patrně 
vytlačuje příbuzný druh A. retroflexus. 

A. crispus (LESP. et THÉV.) N. TERACC. - V obcích Kamenioa n. Hr., Chl'aba., Bajtava, 
Pa.stovce. Podobně jako A. chlorostachys se šíří v poslední době i druh A. crispus; jen z posledních 
let je uváděn z fady nových lokalit. cf. např. HEJNÝ et al. (1971) Hurbanovo-Sosíléš: SVOBODOVÁ 
(1973) Chotín, N esvady, Búč; CHRTEK et CHRTKOVÁ (1974) Šahy, Vyškovce n. Ipl'., Bielovcc, 
Santovka. 

Ambros'ia artem isiifolia L. - Lel'a: v obci; Pavlová: na lesní světlil1č vých. kóty 2:39 jv . ob ec , 
na navezenóm odpadu po vymláceném obilí. HEJNÝ et al. (1973) Kamenica n. Hr. 

A nrigalli8 arvensi .<J L. - Na polích v okolí obcí Kamenica n. Hr., Malán. Hr., Pavlová, Sikc
nička, Bajtava, Lel'a, Salka, 1\:1. Kosiby, Zalaba, Pastovce, Ipe l'. Solrnlec. 

A. f emi nea MILL. - Kamenica n . Hr.: sady a u kóty 149 záp. obce : :'.\falá. n. Hr.: sz . o bce, 
jz. svahy vrchu Kamonco sv. obce : Pavlová: vinice u mostu pfos Hron ; Sikenič ka: na vých. a sv. 
okraji obce, na zúp . svahu vrchu B ó bovec vých. obce ; Sa lka: záp. obce : :'.\I. Kosih_v: záp. obec na 
různých místech: Zalaba: u dvora Viliam jv. obce; Pastovco : u cihelny zúp. obce ; Vel'. Ludincc : 
vinice záp. obce ; Farná: na záp. okraji obce; Kural'any: za potokem v ý ch. obce . 

Anchusa o.fficinalis L. - Kamenica n. Hr.: sady a u kóty J.!9 záp.obce ; l\fal i't n. Hr.: n a d s ilnicí 
sz. obce , v dolní čás ti údolí Ordongos sev. obce; Pavlo n -í : vinice u mos tu pfrs Hron jz. ob ce ; 
Sikenička: záp. svahy vrchu Bóbovec vých. obce : Salka : u dvora Hlboký mjr. záp. obce ; l\1. K o
siby: výoh. svahy kóty 217 a u dvora Vel'ká. ll<>lina sz. obce ; u , ·ocbje mu při Í'eco Ipol' již. obce ; 
Pa.stovce : kóta 186 zúp . obce a stráně nad silnic í jz. obce . KRIS T ( '. 937a) Pastovce. 

Anthemis tinctor ia L. s ubs p. su bt inctoria (DOBROC'Z.) Soó ex S~I EJKA L - Malá n. Hr.: ústí úd oJí 
Ordongos sev. obce; Salka: u dvora Hlboký mjr. a u kót·,\' 128 záp. obce ; M. Kos ihy: v okolí dvora 
Vel'ká dolina a u kóty 210 sz. obec; PastovcP: stráně 1111tl ;.; ilnicí jz. obC('. KRIST (l\.l37a) P a..; to vce . 

A1·ctium lapJla L. - Kamenic::i, n . Hr.: u ře ky Hron a zúp . o bce ; Malá n . Hr.: v dolní části údolí 
Ord i:ingos sev. obce : Pav lová : již obce ; Sikenička: 11 kostela. zá p. ;;:: nihv v rchn Bobovec vých. 
obco; Lel'a: na v ý ch. okra ji obco ; Salka: na sv. okraji obce; M. Kos iby: u Kapitulského dvora 
sev. obce ; Pas tovo0: v obci; Želiezovco : u dvora Jarok jv. obco. 
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A. minus (HILL) BERNH. - Malán. Hr.: v obc i ; Pavlová: u m ostu přes Hron jz. obce; Pastovce: 
u cihelny záp. obce; Želiezovce: u mostu přes Hron. 

A. tomentosu,m MILL. - Kamenica n. Hr.: v obci a při ústí Baj tavského potoka. do Hronu; 
Malán. l:fr.: v údolí Ůrdongos sev. obce ; Pavlová: u mostu přes Hron jz. obce; Sikeni člm: v obc i; 
L el'a: na vých. okr a ji o bce; Salka: u dvora Hlboký mjr. záp. obce; M. Kosiby : u Kapitulského 
dvora sAv. obce, u dvora Vefká dolina sz. obce; Pastovce: v cihelně záp. obce; Ipol'. Sokolec: 
v obci; Šalov: u dvora A lexander sev. obce; Žoliezovce: v obci a u dvora Jarok jv. obec: Fa.rná: 
v obc i ; Kural'any: u mostku na vých. okraji obce. 

Arenar'ia procem SPRENG . subsp. glabra ('VILLTAMs ) H OLUB - P avlová: světliny v les ích mozi 
kótami 239 a 289. K1nsT (1937b) vých. obco Bíúa (Lapó tf'IPjo) ; F uTÁ K (I %2) KamPnín (vinice 
na levém bfrhu Hronu). 

Aristolochia clemati ti8 L. ~- Kamonica n. Hr.: ústí Bajtavs kéh o p otoka do Hronu záp. obce; 
1\falá n. Hr.: u s ilnice sz . ohce; Pavlová : u mostu pfos H ron jz. obcP: 8ikcn i č~ ka: u h i-bitova, 
sz. svah vrchu Bóbovec vých. obce ; Želiozovce : u rlvora J aroi, jv. nbco. Nouvádímo lokality, 
ktoré jsou v práci HOLUBOVÁ ot SLAVÍKOVÁ (1964 ) např'. Salka, Bajtava, M . .K os iby, Zalaba, 
Pa.stovce apod. 

Artemisia absinthium L. -- V obcích Kamen ica n. Hr„ Malán. Hr. (též ú<lnlí Onli:ingos sov. 
obce), Sikfln i čka (též na n chu B óbovec vých. obce), Bajtava, L el'a, Salka, M . K o,·ihy (též u dvora 
Vel'ká dolina sz. obce ), Pastovco (též v cihelně záp. obce ), Bielovce, JpeL Soko lce, 8alov (též 
u dvora Alexander a Má ria sev. obce ), Že liezovce (in dvora Jarok). 

A. annua L. - L el'a.: v obci. H EJNÝ et al. (1973) od obcí Chl'aba a 8túrovo. J e pozoruhodné, 
že t ento druh je v n aš í oblasti tak málo rozšífo n, když v sousedním ú zemí (Komárno) jo mnohdy 
až v elmi hojný. Není vyloučena myšlenka (HEJNÝ et al. 1971), že právě z oblasti Komárna se 
započala A. annua š ífit v záp. P odunají. 

A. campestris L. - - J{amenica n. Hr.: záp. svahy kóty 149 záp. obce; Salka: u kóty 128 záp. 
obce; M. Kosihy: u vodojemu pi-i řece Ipel' ji ž . obce . 

A. pontica L. -- M. Kosihy: u vodojemu př i foce Ipel' již. obce; Pa.stovce: stráně nad silnicí 
jz. obce. ]'UTÁK (196 2) u M. Kosih. 

Asclepias syriaca L. - M. Kosihy: vých. kóty 126 pr-i foce Ipel' již. obce, ve v elkém množství. 
Asparagus officina.lis L . - Kamenica n. Hr.: kóta 149 a dále strúř1ky nad Hronem až po obec 

Malán. Hr.; Malán. Hr. : stráňky nad silnicí sz. obce, dolní část údolí Ůrdongos sev. ob ce; Pav
lová: u kóty 239 jv. obce; Sikenička: strM1ky u silnice sv. obce , na vrchu Bóbovec v ých. obce; 
Bajtava: u s ilnice směrem na obec Lel'a; Salka: sv. svahy vrchu Kamence záp. obce; M. Kosihy : 
vých. svahy kóty 217 a u kóty 210 sz. obce; Pastovce : stráúky na<l s ilnicí jz. obce ; Ipel'. Sokoleo: 
na vrchu ltlten záp. obce ; Šalov: u dvora Rozmarín vých. obce. KnrsT (1937a) Pac:; tuvce; FuTÁK 
(1962) Salka, Zalaba, M. Ludince, Pastovce. 

Asperula cynanchfra L. - Kamenica n. Hr. : vinice, sady a u k óty 149 záp. obce; Malán. Hr.: 
stráňky nad silnicí sz . obce, v dolní části údolí Ůrdongos sev . obce ; Pavlová: vinice u m ostu přes 
Hron jz. obce; Bajtava: na vrchu Ploská hora sev. obce; Lel'a: na vých . okraji obce; Salka: 
sv. svahy vrchu Kamence záp. obce; M. Kosiby: vých. svahy kóty 217 a u kóty 210 sz. obce; 
Pa.stovce: stráně nad s ilnicí jz. obce; lpel'. Sokolec: na vrchu Jsten zú.p. obce; Šalov: u d vora 
Alexander a Mokavár sev. a sv. obce; Vel'. Ludinco: vinice záp. obce. 

Astrcigalus cicer L. - C'hl'aba: na sv. okraji obce; Malán. Hr.: nad s ilnicí sz. o bec (ca l km); 
L el'a: vých. obce. 

A . glycyphyllos L. - Kamenica n. Hr.: sady záp. obce; Malá n, Hr.: údolí Ordougos sev. obce; 
na vrchu Kamence vých. obce; Pavlová: m ez i kótami 239 a 289 jv. obce ; Sikenička: na vrchu 
Bóbovec vých. obce; M. Kosihy na kótě 217 záp. obce ; Pas tovco: s t; ráně narl s ilnicí jz, uboe; 
Ipef. Sokolec: na vrchu ! st en záp. obce; Vel'. Ludince: St,ará a Že nská h ora záp. a sz. oh ce; Farná: 
Famians ky h á j záp. obce. 

A. onobrychis L. - Kamenica n. Hr.: sally, k óta Hn zú p. obce a d á le stráně nad Hronem smě
r em k obci .Malá n . Hr,; Malán. Hr. : st.ráúky n a d s ilni cí sz. obec, d olní část údolí Ůrdongó,.; ,.;ev. 
obce; l>avlová : v inice u mostu pl'es Hron jz . obce, u kóty 239 jv. obce; S ikcniH;:a : s tráúky nafl 
silnicí sv. ob ce: 13ajtava: na vých . a již . okraji obce, P loská h ora '3CV. obc0; Lefo : vých . obce; 
Salka: sv. svah y vrchu Kamence a u d vora Hlboký mj r . zá p. o bce; :M. Kns ihy: jv. svahy v rch u 
Bóbovec, v ých . svahy kóty 217, u p olní cesty k e dvoru Vol'ká d olina, u <lvora Vol'ká d olina. 
u kóty 210 záp. a sz. obce; Pastovcc: stráně na<l si lnicí jz. obce, na kótě 18G záp . o bce : Tpd'. 
Rokulec: na vrchu I sten zúp , obce: 8alov : Mokavár. u dvorů Alexand<~ r a Mária sov. obce , Kiwu 
(1!)37a) P a.stovce; F uTÁK (1962) Kamenin (levý bfrh Hronu) ; H OSTIČKA ,t ZELKNÝ (Hl67) 
u silnice Zalaba-Pa.stovce. 

Berteroa incan(l, (L.) ])(', - K amcnica. n. Hr. : sady a vinice zťtp. obce; :J\fol ú n. Hr. : v obci, 
dolní část údolí Ůrdongos sev. obce: Rikenička: v obci, na vrchu Bubovec ,·_<·ch. obcf': B ajt.ava 
a L efa v o bci; Salka: sv. svahy vrchu Kamenec zúp. obce; ::\I . Kos ihy: zá p . obce na vfof' mí,;tech; 
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Zalaba: u Livora Viliam jv. obce; Pastovce: stránky nad s ilnicí jz . ohce, u cihelny záp . obce; 
Vel'. Ludinco: vinice záp. ubce; Farná: záp. obce; Kurafany: v obci. 

Betonica officinalis L. - Malá n. Hr.: na vrchu Kamenco sv. obci-'; Padavá: mezi kótou 239 
o. 28!) jv. obec ; M. Ko:;ihy: na kótč 217 záp. obce. 

Bothriochloa ischaemum (L.) KP. NG - Kamenica n. Hr.: kóta 14!) a dále stráúky nad Hronem 
až po obec l\fab't n. Hr.; Ma lán. Hr.: stráúky nad silnicí sz. o bce, dolní l;ást údo lí Ůrdongos sev. 
obcP; Pavloní: vinice u mostu pfos Hwn jz . obco; Sikeničlm: stráúky nad silnicí sv . obce, jv. svah 
vrchu B ó bov0c vých. obco; Bajtava: již. okraj obce, Ploská hora sev. obce; Salka: sv. svahy 
vrchu Kam0nce a u kóty 128 záp. obco; M. Kosiby: u dvora Vel'ká dolina, pí-i polní cestě k o dvoru 
Vol'k{t dolina, výoh. svahy kóty 217 a u kóty 210 záp. a sz. obce; Pastovce: stráňky nad silnicí 
jz. obec, kóta 186 záp. obce; Ipel'. Sokolce: na vrchu Isten záp. obco; Šalov: vrch StudniRko 
sv. obec . Kn.IST (H)37a) Pastovcc. FuTÁK (1962) Pastuno, M. Kos ih y , Pavlová, Kamonín (levý 
břeh Hronu). 

13rachypodium silvaticwn (Huus .) P. BEAUV. - Malá n. Hr.: ua vrchu Kamence sv. obce; 
vo Hti'·o(lní části údolí Ůrdongos sev. obce; Pavlová: mozi kótami 239 a 289 jv. obce; Sik('nička: 
8Z. Rval1 y vrchu Bóbovoc vých. obce; l\L Kosiby: na kótč 217 záp. obco. 

illlpleurmn affine SADL. - Malá n. Hr.: Hz. svah y vrchu Kamence sv. obce; Sikcnii:'·ka: na 
vrchu Bóbovec vých. obco; Sn.Hm: fW . svahy vrchu Kamence a u rlvora Hlboký mjr. záp. obce; 
M. Kosihy: vých. svahy kóty ~17 a u dvora Vol'ká d olina sz. obec; Vel'. Ludincc : na vých. svazích 
vrchu l::ltará hora záp. obce. KncsT (1937a) Pastovce; F' u TÁK (1962) M. KoRihy, Salka, Bajtava., 
Pa::itovce. HosnČKA et ZELE NÝ (1%7) Pastovce, Baglyas te leje jv. Pavlovcú . 

B. rotnntlijolium L. - Malá n . Hr.: v dolní části údolí Ordongos sev. obc<': J.>aYloní: vinice 
u mostu pi'·es Hron jz. obce; Sik~mičl<a: na vých. okraji obce: Bajtava: Ploská hurá; Salka : 
u kóty 128 záp. obec; M. Kosihy: u dvora Vel'ká dolina sz . obce. FUTÁK (1962) m<~zi obcemi 
M. Kosiby a Salka, Kamcnín (l evý bfoh Hronu). 

Calamintha clinopodium SPF.NNEn. - Kamcnica n. Hr.: Hvahy na levém hfohu Hronu záp. 
obce; :Malá n. Hr.: jz. svahy vrchu Kamence sv. obec; Pavlová: vinice u mostu př-es Hron jz. obce, 
u kóty 189 a mezi kótami 23H a 289 jv. obce; Sikenička: sz. svahy vrchu Bóbovec vých. obco; 
lfajtava: v.\rcli . a již . obce: Lcfo: vých obce; Salka: Rv. svah y vrchu Kamen ce, vých. svahy kóty 289 
l\ u kóty 128 záp. obce; M. Kosihy: vých. svahy kóty 217 a u dvora Vefká rl_o lina záp. obce; 
Pa;.;Lu\·ce: st,rúú ky nacl s ilnicí jz. obce; Ipel'. Sukolec: na vrchu I sten záp. obce; 8alov: na vrchu 
Stwl1ti:.;ko sv. obce . 

Cam71nnula bononiensis L . - Kamonica n . Hr.: u kóty 149 záp. obce; Bajtava: u s ilnice 
smi:',rom na obec L ol'a.: Salka: sv. svahy vrchu Kam0nce záp. obce: l\T. Kosih y : vých. svahy 
kóty 217, u kóty 21 0 HZ. a záp. obce, u vodojemu a vých. kóty 122 a 126 pÍ'i Í'ecc Ipel' ji ž. obce; 
Yol'. Ludince: Stan1- a ŽenRká hora záp. a sz. obce. F uTÁK (1962) 1\1. KoHihy, Salka, Bajtava. 

C. moravica (SPITZNER) KovANDA - l\f. K os ihy: stráúky u vodojemu př-i ř-oce Jpel' již. obco. 
(H.cv. l\I. KnYANDA.) Nejbližší lokality tohoto druhu jsou v okolí Nitry, vo S lav onském střeclo
h ot-í a v okolí Hurlapcšti, cf. KovANOA (H)70). 

C. 7)c.rsir.ifolia L. - Malán. Hr.: na vrchu Kamence SY. obce; Pavlová: mozi kótami 239 a 289 
jv. olJco; l\I. Kosiby : již. kóty 217 záp. obco; Pastovco: u žel. trati záp. obco; Šalov: les Cerovina 
sov. obco; Farná: Farniansky háj záp. obce. 

Cardaria draba (L.) DEsY. - Kamonica n. Hr.: záp. obce; Malán. J-fr . : u dvora J\:arnenick!'.t ps. 
vých. obce; Bajtava: P loská hora sev. obce; Lel'a: na vých. okraji obco; P avlovú : vinice u mostu 
pfos Hron jz. obce; Sikonička: z{\p. svahy vrchu Bóbovec vých. obce; Salka: u dvora Hlboký 
mjr. zá.p. obce; Zalaba: u dvora Viliam jv. obce; Pastovce: cihelna záp. obce; Ipol'. Hokolec: mezi 
obcí a vrchem Ts t;en záp. obec; 8alov: n <frora Mária sov. obce ; Farná: z(tp. okraj obco; Kural'any : 
v obci. Kn.rnT (1937a) Pastovcc . 

Carcl1111s crispus L. - Kamenica n . Hr. : u mostu pi-es Hron, pi-i soutoku Bajtavského p otoka 
a Hronu záp . obce; Malá n. Hr.: při s ilnici sz. obce a v dolní části úrlolí Ordongos sev. obce; 
Padnvá: u mostu ph.~s Hron jz. obce; Sikonička: na sz. svahu vrchu Bóbovoc vých. obce; M. Ko 
sih.\·: u foky Ipel' vých. obce: Želiezovco: u dvora Jo.rok jv. obce. 

Ca rlina stricta (Ho in-') FH1TSCH - Kamonica n. Hr.: sady a u kóty 149 záp . obce a dále stránč 
nacl Hronom Rmě rom na obec ?lfalá n. Hr.; Malá n. Hr.: strá1\ky nad s ilnicí sz. obec, v dolní části 
úrlolí Ůrdifagbs sv. obco; Salka: na sv . svahu vrchu Kamenec a vých. svazích kóty 289 záp. obce; 
M. Kos ihy: u dvora Vel'ká d olina a u kóty 210 sz. obce; Pastovce: stráně nad silnicí jz. obce; 
Tpcl'. Snkolec: na. vrchu [:-;tem záp. obce. F uT_<\K (1962) Salka, Kamenín (l ový bfoh Hronu). 
HOSTIČKA et ZELENÝ (HJ67) Šalov (Mokavár). 

Criucalis lappula (\V:E:B.) GRANDE - Kamenica n. Hr.: záp. obce; Malán. Hr. : u dvora Ka
m enická pR. vých. obce; Pavlová: vinico u mostu přes Hron jz. obce, u kóty 189 a 239 jv. obce; 
Sikc-nička: na sv. okraji obco, na záp . svahu vrchu Bobovec vých. obce; Bajta.va: Ploská hora 
se\· . obec : Lel'a: vých. obcf; Salka: n kúty 109 a 128 záp. obce; M. Kosihy: záp. obce; Zalaba: 
u flni ra Viliam jv. obce·; J>astovco: u c ihelny záp. obco; Ipol'. Sokolce: mezi obcí a vrchem J sten 
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záp. obce; 8alov: Moka.vár a u dvora Mária sov. obce; Želiezovcu: u dvurn. Jarok jv. obce; Vel'. 
Ludince : záp. obcE;}; Farná: záp. obce; Kural'any: na vých. okraji obco. F nT . .\ K ( 1962) Zala.ba. 
Pa.stovce, M. Kosiby, Kamenín (levý břeh Hronu). 

Centaurea cyanu,s L. - Kamenica n. Hr. : sady, vinice záp. obce; Malá it. Hr.: u Kaml'nické ps. 
vých. obce; v dolní čt'Lsti údolí Ordóngos sev. obce; ::)ikenil'·ka: na záp. svahu vrchu Bóbovcc 
vých. obce ; Bajtava: Ploská hora sov. obco; Salka: u dvora Hlboký mjr.záp. obce; 1\1. K osihy: 
vých. kóty 126 a u vodojemu př·i foco Jpcf již obec; Zalaba : vých. obce: PasLovm-,: Čara<l skú 
dolina sz . obco; 8alov: na vrchu Stndnisko sv. obec; Vol'. Ludincc: vinice záp. obce. Yždy pouzo 
jednotlivfi rostliny. 

C. solstitialis L. - l'astovce : u cihelny , pÍ'i silnici směrem na oboc Zalal.>11, na kótč~ 18H záp. 
obco. Z těchto lokalit je známa již dlouhá léta a zdá se, že množství rostlin ztfo rostoucích se pod 
statně nesnížilo. Cf. např'. HOSTIČKA et ZELENÝ (1967). 

Uentaurium minus l\IoENCH - Malán. Hr.: na vrchu Kamence sv. obco; Bajtava: vých . nhco; 
Lefa: vých. obce; l'1wlová: nwzi kóLami 239 a 28 9 jv. obco; l\J . J\: osihy: pi"i kótě 217 :l:-'Lp . obce ; 
Šalov: v lese Ccrovina sov. obce; I pel'. f)okoloc: na vrchu IRLon záp. obco; Vel'. Luclinco : Žcnskú 
hora sz. obce . 

Cerinthe minor L. - Kamcnica n . Hr.: sady zúp. obce; Malán. Hr.: s tráně na.d s ilnicí sz. obce, 
v uolní části údolí Ordongos sev. obce; Pavlová: vinice u mostu pfos Hron jz. obco a na vých. 
okraji obco; S ikeni čka: na vých. a sv . okraji obce, na záp. svahn vrchu B é'J bovec vých . oboo ; 
Bajtava: Ploská hora; Salka: na vých. svazfch kóty 289 záp . obco: M. Kosihy: u dvm·a Vel'ká 
dolina sz. ohce ; Past ovce: stráně nad s ilnicí j z. obcn ; Vol'. Lmlinco: výoh. svahy Staré hory z1íp. 
obce. 

Chaetu rus marruhiastrum H CHB. -- Malán. Hr.: s třední ěást údolí Ordi.i ngos sev. obco; Siko 
nička: na vrchu B óbovec vých. obce ; Salka: sv. svahy vrchu Kamence zúp. obco; Pa.stovce: 
strái\ky nad silnicí jz. obce; Ipol' . S1;kolec: na vrchu I st en záp. obce; Šalov: u dYora Mária sov. 
obce; Vel'. Ludince : Stará a Ženská h ora záp. a sz. obce; Kural'any: u m osLku na vých. okraji obco. 

Chenopodium hybridum L . - V obcích (a jejich blízkém okolí) Kamenica 11 . Hr„ Mali'L n. Hr„ 
Pavlová, Sikenička, Bajtava, Lel'a, Salka, M. K os ihy, Ipol'. Sokolec; ;/, eliezovce (<lvťir Jarok }, 
Vel'. Ludinco, Farná, Kural'any. 

C. vulvaria L . - V obci Lel'a. 
Chondrilla. juncea L. - Kameni ca n . Hr.: záp . obce; Malán. Hr.: Atrářiky nad silnicí sz. obce, 

v dolní část i údolí Ůrdongos sov. obce ; Pavlová: vinice u mostu přos Hron jz . obce, u kóty 239 
jv. obce; Sikenička: na záp. svahu vrchu B óbovec vých. obce; Bajtava: Ploská hora sev. obce; 
Lel'a: vých. obce; Salka: sv. svahy vrchu Kamence a vých. svahy kóty 289 záp. obce; M. Kosihy: 
u dvora Vel'ká dolina a u kóty 210 sz . obce; Zalaba: u dvora Viliam jv. obce; Pastovce: stráúky 
nad silnicí jz. obce; Bielovce : Čaradská dolina záp. obce ; Ipel'. Sokolec: na vrchu Isten zá.p. obce; 
Šalov: na vrchu Studnisko sv. obce; Vel'. Ludince : vých. svah vrchu Stará hora záp . obce: Farná: 
záp. obce; Kural'any: na vých. okraji obce . FuTÁK (1962) Pastovco, Salka, Zalaba, Kamenín 
(levý břeh Hronu). HOSTIČKA et ZELENÝ (1967) Čata- Zalaba, Zalaba - Pastovce , Šalov (Mo
kavár). 

Chrysanthemum corymbosum L . subsp. corymbosum - Kamenica n. Hr.: záp. svah kóty 149 
záp. obce; Pavlová: mezi kótami 239 a 289 jv. obce; M. Kosihy: na kótě 217 záp. obce. KmsT 
(l937a) Pastovcc . FuTÁK (1962) Salka, Kamenín (levý břeh Hronu). · 

Oirsium eriophorum (L.) Soor. - Bajtava: u silnice směrom k obci Lol'a . FuTÁK (1962) Ka
menín (levý bfoh řeky Hron). 

Clematis integrifolia L. - M. Kosihy: u vodojemu pi'i foce Ipol' již. obce; Pastovce: při fooe 
Ipel' již. obce. Cf. HENDRYCH (1968). 

C. vitalba L. - Kamenica n. Hr. : pi'i soutoku Bajtavského potoka a Hronu záp. obce; Malá. 
n. Hr.: u silnice sz. obce, v dolní části údolí Ordóngós sev. obce; Sikenička: RZ . svahy vrchu 
Bóbovec vých. obco; Bajtava: vých. a jv. obce; Lel'a: na vých. okraji obce; M. Kosihy: u dvora 
Vefká dolina sz. obce ; Ipef. Sokolec: na vrchu I sten záp. obce. HOSTIČKA et ZELENÝ (1967) m ezi 
obcemi M. Ludince a Šalov. 

Conium maculatum L. - V obcích Kamenice n. Hr., Malán. Hr„ Sikenička (též na vrchu 
Bóbov~c vých. obce), Lel'a, M. Kosiby (též u dvora Vel'ká dolina sz . obce), Pastovce, Ipel'. So
kolec, Zeliezovce , Kural'any. 

Coronopus squamatus (FoRSK.) AscH. - V obcích Kamenica n. Hr. a Ipel'. Sokolec. 
Cucubalus baccifer L. - Malán. Hr.: u silnice sz. obce, v dolní části údolí OrdongoR sev. obce; 

Sikenička: sz. svah vrchu Bóbovec vých. obce; Ipel'. Sokolec: na vrchu I st en záp. obce ; Želie
zovce: záp. mysl. Jarok jv. obce. HOSTIČKA et ZELENÝ (1967) Pavlovce . 

Cynodon dactylon (L.) PERS. - Malán. Hr.: u silnice sz . obce; Pavlovů: vinice u mostu přeR 
Hron jz. obce; Sikenička: záp. svah vrchu Bóbovec vých. obce; Salka: vých . kóty 136 u řeky 
Ipel' sev. obce; M. Kosihy: u polní cesty směrem ke dvoru Vel'ká dolina sz. obce; Ipel' . Sokolec : 
vinice záp. obce; Šalov: u dvora Mária sev. obce. FuTÁK (1962) Pavlová. 
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Datura stramonÍ'urn L. - Kamenica n. Hr.: vinice záp. ob ce; Malá n. Hr.: v obci a v dolní 
části údolí Órdongos sev. obce; Pavlová: vinice u mostu přes Hťon jz. obce a u silnice na již. 
okraji obce; Sikenička: na vrchu Bóbovec vých. obce: Lel'a: na vých. okraji obce; Salka: u dvora 
Hlboký mjr. záp. obce ; M. Kosihy: v okolí <;!vora Vel'ká dolina sz. obce: Pastovce: cihelna záp. 
obce ; Šatov: u dvora A lexander sev. obce; Zeliezovce: u dvora Jarok jv. obce; Farná: na záp. 
okraji obce; Kural'any: u mostku přes p otok na vých. okraji obce. 

Desrurainia sophia ( L.) WEBB - Kamenica n . Hr.: vinico záp. obce; Malá n. Hr. : v obci; 
Pavlová: u kóty 239 jv. obco; Sikenička: v obci ; M. Kosihy: u dvora Vel'ká dolina sz . obce; 
Ipel'. Sokolce: v obc i; Šnlov: u dvora ~[ária sev. obce; Farná: v obci. 

Dianthua armcrin L . - Pavlová: u kóty 239 a mezi kótami ~39 a 289 jv. obce; Bajtava: jv. 
okraj obce; Lel'a : vých . obce; Salka: sv. svah y v rchu Kamence záp. obce: Farná: Farniansky háj 
záp. obce. 

D. collinus W Ar,nS'r. et KrT. - Pavlová: jv. obce a u kóty 239 a mezi kótami 239 a 289 jv. 
obce; Vel'. Ludincf': Stará hora záp. obce. 

Diplotaxis muralis (L.) D C. -- Kamenica n. Hr.: sady záp. obce: Malán. Hr.: u dvora Kame
nická ps. vých. obce; Sikenička: záp. svah vrchu Bóbovec vých. obce; Bajtava: Ploská hora sev. 
obce; Salka: u dvora Hlboký mjr. a u kóty l 28 záp . obce; M. Kosihy: záp . obce; Pastovce: 
cihelna záp. obce; Ve l'. Ludince: vinice záp. obce. 

D. tenuifolia (JusL.) DC. - Kamenica n . Hr.: na sz . okraj i obcP: Malán. Hr. : ústí údolí 
Órdongos sev. obce; M. Kosihy: úvozová cesta sz. Kapitulského dvora sz. obce; Pastovoe: 
cihelna záp . obce. FuTÁK (1962) Kamenín (levý břeh Hronu). HOSTIČKA et ZELENÝ (1967) 
u trati Čata-Zalaba, p :N s ilnici Zalaba - Pastovce . 

D ipsacus laciniatus L. - S ikenička: na vrchu B óbovec vých. obce: Salka : vých. svahy kóty 289 
záp. obce; Pa.stovce: stráně nad silnicí jz. obce: Farná: záp. obce. 

D. silvestris H uns. - Malá n. Hr.: stráně u s ilnice sz . obce; dolní část údolí Ůrdongos sev. 
obce; Pavlová: u kóty 239 jv. obce a vinice u mostu přes Hron jz. obce: Lel'a : vých. obce; 
Salka: na sv. okraji obce; M. Kosihy: u dvora Vel'ká dolina sz. obce a u kóty 122 při foco Ipef 
již. obce; Jpel' . Sokolec: na vrchu I ston záp. obce; Šalov: u dvora Alexander sov.obce; Kural'any: 
u potoka vých. obce. 

Echinocystis lobata (MrcHx. ) TORR. et GRAY - M. Kosihy: u řeky Ipol' směrem k obci Salka 
na více místech. Zajímavý byl výskyt ve stfodní část i údolí Órdongos sev. obec Malá n. Hr. 
Rostliny byly malé a šlo pravděpodobně o přechodný výskyt. Jinak lokality z našeh o úze mí viz 
SLAVÍK et LHOTSKÁ (1967). 
Echinop.~ sphaerocephalus L. - Kamenica n . Hr.: př· i soutoku Bajtavského potoka s Hronem 

záp. obce; Malán. Hr.: u silnice sz . obce, ústí údolí Ordongos sev. obce ; Pavlová: vinice u mostu 
pi-es Hron jz. obce; Si kenička : na vrchu Bóbovec vých. obco; Pastovce: stráně nad silnicí jz. obce; 
Želiezovce: u mostu přes Hron. FuTÁK (1!)62) mezi obcemi Zalaba a M. Ludince . 

Eryngium campestre L. - Kamenica n . Hr.: sady, vinice a u kóty 149 záp. obce : Malán. Hr.: 
na sz. okraji obce; Pavlová: v inice u mostu přes Hron jz. obce; Sikenička: na vých. okraji obce 
a na záp. svahu vrchu Bóbovec vých. obce; Salka: sv. svahy vrchu Kámence záp. obce; M. Ko
sihy: u dvora Vel'kú do lina sz. obce; Pa.stovce: strá úky nad s ilnicí jz. oboe : Zalaba: u dvora 
Viliam jv. obce: Ipel'. Sokolec: na vrchu I sten záp. obce. KRIST (19il7a) Pastovce. 

Falcaria vulgaris BERNH. - Malá n. Hr. : stráňky nad silnicí sz. obco, v d olní části údolí 
Ůrdongos sev. obce; Pavlová: vinice u m ostu přes Hron jz. obce; Sikenička: na vrchu Bóbovec 
v ých. obce; Salka: u dvora Hlboký mjr . záp. obce; M. Kosihy : vých. svahy kóty 217 a u dvora 
Ve l'ká dolina záp. a sz. obce; Pa.stovce: stráňky nad Ri lnicí jz . obce. KmsT (1937a) Pastovce. 

Filago arvensis L. - Malán. Hr.: dolní část údolí Ůrdongos sev. obce ; S ikenička: na vrchu 
B óbovec vých. obce; M. Mosihy: u dvora Vel'ká dolina sz . obce ; Tpel'. Sokolec: na vrchu Isten 
záp. obce. 

F ilipendula vulgaris MoENCH - Pavlová: mezi kótami 239 a 289 jv. obce. FUTÁK (1962) 
Kamenín (levý břeh Hronu). 

Galega officinalis L. - Kamenica. n . Hr.: úst í Bajtavského p otoka do Hronu záp. obce; Ipef. 
Sokolec: v obci; Želiezovce: v obci; Farná: na již. okraji obce; Kul'al'any: u p otoka na vých. 
okraji obce. 

Galinsoga parvijlora CAv. - V obcích Kamenica n . Hr., Malá n . Hr., Pavlová, Sikenička, 
Bajtava , L el'a, Salka, M. Kosihy (též u dvora Vel'ká d olina sz . obce), Ipel'. Sokolec, Vel'. Ludince. 

Galium boreale L. - M. Kosihy: u vodojemu na břehu řeky Ipel' již. obce. 
G. schultesii VEST - Vel'. Ludince: Stará a Ženská hora záp. a sz. obce; Farná: F arnia.nsky háj 

záp. obce. . 
Gypsophi la m uraUs L . - Malá n. Hr. : u dvora Kamenická ps. vých. obce; Pav lová: vinice 

u mostu p fos Hron jz. obce ; Lel'a: výoh. obce; Salka: u kót y 128 záp. obce; Zalaba : u dvora Viliam 
jv. obce; Pastovce: cihelna záp . obce; Ipel'. Sokolec: na vrchu Ist1m záp. obce; Salov: na vrchu 
Studnisko sv. obce; Želiezovce: u dvora Jarok jv. obec. 
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Heliotrop·ium europaeum L. - E:amenica n. Hr.: sady, vinice a u kót.y 149 záp. obce; Malán. 
Hr.: jz. svahy vrchu Kamence sv. obce, dolní část údolí Ordéingéis sov. obce: Pavlová: vinice 
u mostu jz. obce. u kóty 239 jv. obce; Sikenička: na vých. okraji obc0 a na záp. svazích vrchu 
Bóbovoc vých. obce; Bajtava : Ploská hora sev. obce; Salka: u dvora H lboký mjr. a u kót.y 
128 záe_. obce; M. Kosihy: záp. obce na mnoha místech; Zalaba: u dvora Viliam jv. obce; Bie
lovce : Carad:.;ká dolina záp. obce; Ipe ť. Sokolec: mezi obcí a vrchPm f:.;ton záp. obce; Šalov: na 
vrchu Studnisko, u dvora Mária sev. obce: Želiezovce: u dvora Jarok jv. obce; :Farná : na záp. 
okraji obce. HosTIČKA et ZELENÝ (1967) Za laba, Pastovcc, Šalov. 

Hyoscyamus m·ger L. -- Sikenička: záp. svahy vrchu Bubovec vých. obce; Salka: u dvora 
Hlboký mj r . záp. obce; M. K osihy: u dvora Vel'kú doliua sz. obce: Želiezovce: u dvora .Tarok 
jv. obce. 

Hype·ric·um hir's·utum L. - Pavlová : mez i kótami 239 a 289 jv. obce; Bajtava: u si lnice výoh . 
obce; Lel'a: vých . obce: Salka : sv. :,;vahy vrchu Kamence záp . obce; M. Kosiby: již. kóty 217 
záp. obce; Vel'. Ludince: Stará h ora záp . obce. 

lnula britannica L . - Kamenica n . Hr.: záp . obce; Malán. Hr. : v obci; Pavlová: vinice u mostu 
přes Hron; Sikenička: v obci a na záp . svahu vrchu Bóbovec vých. obce; Bajtava: v obci ; Lel'a : 
na vých. okraji obce; Salka: záp . obce; M. Kosiby: v obc i. 

Jurinea moll'is (TORN.) .H.cHB. - Kamenica n . Hr.: kóta 149 záp. obce: Salka : u kóty 128 záp. 
obce ; M. Kosihy: jv. svah vrohu Bóbovec záp. obce. FL7TÁK (1962) u obcí M. K o:,; ihy, Salka , levý 
bfoh Hronu u Kamenína. 

Kickxia elatine (L.) D UM. - Malá n. Hr. : u Kamenické ps . vých. obce : P avlová : u kóty 239 
jv. obce; Sikenička: na vých. okraji obce a záp. svahy vrchu Bóbovec vých . obce: Salka: na záp. 
okraji obce: M. K osihy: záp. obce; Zalaba: u dvoia Viliam jv. obce; Pastovce: u ciheln y záp. oboe; 
Šalov: Mokavár vvch. obce. 

K. spuria (L .) DuM. - E:amenica n. Hr.: vinice záp. obce; Sikenička: na vých. okraji obce 
a na záp. svahu vrchu Bóbovec vých. obec: Ba jtava: Plmiká hora sev. obce; M. Kosihy: u kóty 126 
již. obce; Pa.stovce: u cihelny záp. obce; I pel'. Soko lec: vinice záp. obce. 

Lactuca qUf~rcina L. subsp. quercina var. qi1.ercina - Lel'a: jv. obce; Pavlová: u kóty 239 jv. 
obce; Salka: sv. svahy vrchu Kamence záp. obce; Vel'. Ludince: na vrchu Stará hora záp. obce. 
F UTÁK (1962) M. K osiby, Kamenín (levý břeh Hronu). Totéž i FERÁKOVÁ (1969). 

L. serriola (L.) T ORN. - Kamenica n. Hr.: levý břeh foky Hronu až k obci Malán. Hr., roz 
troušeně; Malán. Hr.: stráně nad s ilnicí sz. obce, v údolí Ůrdéingos sev. obce; Pavlová: u mostu 
pfos Hron, ph silnici již . obce; Sikenička: stráně nad s ilnicí sv. obce, záp. svahy vrchu Bóbovec 
vých. obce; Bajtava: Ploská hora sev. obce; Lel'a: na jv. okraji obce; M. K osihy: polní cesta. 
směrem ke dvoru Vel'ká dolina, okolí dvora Vel'ká dolina a kóty 210 sz . obce; Zalaba : při silnici 
vých. obce; Pastovce: stráně nad s ilnicí jv. obce , u cihelny záp. obce: Ipel'. Sokolec: na vrchu 
I sten záp. obce; Šalovu dvora Mária sev. obce; Želiezovce : u dvora Jarok jv. obce ; Kurafany : 
u m ostku na vých . okraji obce. 

L. viminea (L .) PRESL - Kamenica n. Hr. : u kót y 149 a na stráních nad Hronem směrem 
k obci Malán. Hr. ; Malán. Hr.: v dolní části údolí Orcléingos ::;ev . obce; Pavlová: vinice u mostu 
p fos Hron jz. obce; Pastovce: s tráně nad silnicí jz . obce ; Ipel'. fiokolec: na vrchu ! sten záp. obce. 
F u 'l'JK (1962) vinice u obcí M. K osihy a Salka. HOSTIČKA et ZELENÝ (1967) mezi Čatou a Zalabou. 

Lappula myosotis MoENCH - Kamenica n. Hr.: sady a vinice záp. obce; Malán. Hr.: jz. svahy 
vrchu Kamence vých. obce; Pavlová: v inice u m ostu přes Hron jz. obco; Sikenička: záp. svahy 
vrchu Bóbovoc vých. obce: Bajtava: Ploská h ora Rev. obce: Salka: u kóty 128 záp. obce; M. Ko
s ihy: v okoli dvora Vel'ká d olina sz. obce: Šalov: Mokavár vých. obce; Vel'. Ludince: výoh . svahy 
vrchu Stará hora záp. obce : Farn á : na záp. okraj i obce. 

Lapsana communis L . - V obcích Kamenica n . Hr„ Malán. Hr. (též i v údolí Ordéingéis sev. 
obce), Pavlová, Sikenič ka, M. Kosiby, Pastovce (též i v cihelně záp. obce), Želiezovce. 

Lathyrus latifolius L. - Kamenica n. Hr. : vinice záp. obce; Malán. Hr.: v dolní části údolí 
Ůrdongos sev. obce; Pavlová: světliny v lesích mezi kótami 239 a 289 jv. obce: Pastovce : stráně 
nad silnicí jz. obce; Vel'. Ludince: vých . svahy vrchu Stará hora záp . oboe . FuTÁK (1962) u obcí 
M. Kosihy, Salka, Kamenín (levý břeh Hronu) a m ez i Salkou a Bajtavou. 

L. sylvestris L. subsp. angustifolius (MED.) RoTHM. - Ipel'. Sokolec : na vrchu Isten záp. 
obce (ŽERTOVÁ 1957, PR). V roce 1973 na lokalitě nezjištěn. 

L. niger (L.) BERNH. - Malán. Hr. : v údolí Ordéingos a na vrchu Kamence sev. a sv. obce; 
Pavlová: mezi kótami 239 a 289 jv. obce; Bajtava: vých . obce; M. K osiby: u kóty 217 záp. obce; 
Vel'. Ludince: na vrších Stará a Ženská h ora záp. a sz. obce. 

L. tuberosus L. - Kamenica n. Hr.: při levém břehu řeky Hron až k obci Malán. Hr.; Malá 
n. Hr.: nad silnicí sz. obce, d olní část ť1dolí Ordongéis sev. obce, u dvora Kamenická ps . vých. 
obce; Pavlová: u mostu přes Hron jz. obce, u kóty 239 jv. obce: Sikenička : na vých. okraji obce 
a záp . svah y vrchu Bóbovec vých. obce ; Bajtava : Ploská hora sev. obce; Lel'a: vých. obce ; Salka: 
u dvora Hlboký mjr. a u kóty 128 záp. obce ; M. Kosiby: u dvora Vel'ká dolina sz. obce a při řece 
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Ipel' na již. okraji olJco; Zalaba: u dvora Viliam jv. obce; Pastovco: stráuě 11au silniuí jz. obco 
a u cihelny záp. obce; M. Ludince: PuRtá hora výoh. obce; Ipol'. Sokolec: na vrchu Isten záp. 
obce; Šalov: u dvora Alexander sev. obce; Vel'. Ludince : záp. obce; Farná: v údo líčku smórorn 
k obci Kural'any. KmsT (1937a) Pastovoo. 

Lavatera thuringiaca L. - Sikenička: u hř·bitova; I pol'. Sokolec: na vrchu I;,;ton zúp. obc('. 
Neuvádíme lokality z okolí obcí Bajtava, ~alka, M. Kosih.y, Pastovco, Zalaba. M. Ludinc0, ktoré 
jsou již známé z literatury (KRIST 1937a, F U'.L'ÁK 1962, HosTIČKA et ZELENÝ HlG7). 

Leonurus cardiaca L. - Kamenica n. Hr.: v obci a při soutoku Bajtavského potoka a Hronu 
záp. obce; Malá n. Hr.: v dolní části údolí Ordongos sev. obce; Sikeni.čka: u kostela; Bajtava: 
v obci; Lol'a: na vých. okraji obce; M. Kosiby: u dvora Vel'ká dolina a na vých. svahu vrchn 
Bóbovoc sz. obce; Šalov: u dvora Alexando~ sev. obce; Želiezovce: u dvora Jarok jv. obce: 
Kural'any: v obci. Všechny rostliny byly jedhotného typu, a to převá.žně pouze na hrani'l ch lodyh 
hustč, krátce chlupaté (cf. HoLUB 1961). 

Lepidium campestre (L.) R. BR. -- Bajtava: při silnici směrem na obec Lel'a; Žoliezovce: 
u mostu pfos Hron. 

Dibanotis pyrenaica (L.) BoURG. ~- Žoliezovce: okraj lesa záp. my:,;l. Jarok jv. obce. HosTIL' J~A 
et Z~ELENÝ (1967) násep žel. trati Čata - Zalaba u mostu přes Hron. 

Linaria genistifolia (L.) M.1LL. -- Kamenica n. Hr.: u kóty 149 a dál e stráúky nad Hronom 
směrem na obec Malán. Hr.; Malán. HL: v dolní části údolí Ůrdongfo; ;;;ev. obce; Ša.lov: ndvora 
Mária sev. obce. Kromě toho roste i v okolí obcí Salka (sv. svahy vrchu Kamence), l\I. Kosihy 
(u dvora Vel'ká dolina, u kóty 210 a u vodojemu. na pravém břehu foky Tpel' již. obco), Pa::;tovce 
(stráně na<l silnicí jz. obec). Odtud ji pravděpodobně zná i FoTÁK (1962), který kromě toho ještě 
uvádí lokality z okolí obcí Bajtava, Kamenín (levý bfoh Hronu) a mozi Z1tlabou a Mal. Ludincemi. 
HosnčKA et ZELENÝ (1967) zmiúují lokalitu Mokavár sv. od obce Šalov. 

L . vulgaris L. - Kamenín n. Hr.: vinice záp. obce; l\Ialá n. Hr.: stráně nad s ilnicí sz. obec, 
v dolní části údolí Ordongos sev. obce; Sikeničlm: u kost ela, u hi'bitova, záp. svahy vrchu Bo
bovec vých. obec; Bajtava: Plos ká hora sov. obec; Lefa: na vých. okraji obce; Salka: na vých. 
svazích vrchu 289 záp. obce; 1\L Kosihy: v obci; Pastovce: v cihelně záp. obec; Farná: na již. 
okraji obce. 

Lithospennum officinale L . -- Malá n. Hr.: v dolní části údolí Ordongos sev. obec, na. vrchu 
Kamence sv. obce; Pavlová: u kóty 239 jv. obce; Sikenička: na ::;z. svahu vrchu Bóbovec vých. 
obce; M. Kosiby: na Yých. svazích kóty 217, u dvora Vel'ká dolina sz. obce. Fu·r . .\.K (1962) Salka, 
Ka.menín (levý břeh Hronu). 

L. purpureo-coeruleurn L. - Malán. Hr.: stráúky nad silnicí jz. obce, dolní část údolí Ůrdongo::i 
sev. obce; Pavlová: mezi kótami 239 a 289 jv. obce; Salka: sv. svahy vrchu Kamence záp. obce; 
M. Kosihy: již. svahy kóty 217 záp. obce. FuTÁK (1962) M. Kosihy, Salka, Kamenin (levý b foh 
Hronu). 

Lotus borbasii UJHELYI -- M. Kosihy: v okolí dvora Vefká dolina a kóty 210 sz. obce. Fu·rÁK 
(1962) okolí M. Kosih. Lokality v okolí M. Kosih jsou patrně nejsevernějším výskytem tohoto 
druhu v Ipel'ské pahorkatině . Dá.le na sever již patrně nezasahuje, tak např. jsm e jej nenalezli na 
podobných stanovištích v okolí obcí Pastovce, lpel'. Sokolec, Šalov apod. Cf. ŽEI'tTOVÁ (1960). 

L. tenuis vVALDST. et KIT. - Malán. Hr.: v obci, dolní část údolí Ordongos sev. obce; Salka: 
navých. asv. okraji obce; M. Kosihy: v obci, u vodojemu pi-i řece Ipel' již. obce; Pastovce: u řeky 
Ipel' již. obce; Bielovce: na jv. okraji obce; Ipel'. Sokolec: v obci. Při dolním toku Hronu je známo 
mnoho lokalit (např. Kamenica n. Hr., Kamenín, Bíúa, Čata, Pohronský Ruskov apod.) avšak 
při dolním toku i"eky Jpef nebýly známy doposud žádné konkrétní údaje (cf. CHRTKOVÁ-ŽEJ{TOVÁ 
1972). 

Lycopus exaltatus I... fll. - Sikenička: sz. svah vrchu Bóbovec vých. obce; M. Kosihy: u řeky 
Ipel' vých. obce ; Pastovce: u cihelny záp. obce; Ipel'. Sokolec: v oboi; Šalov: u dvora Alexander 
sev. obce; FUTÁK (1962) ani SKALICKÝ (1968) jej z našeho území neuvádějí. 

Lythrum hyssopifolium I... - Malán. Hr.: v obci; Sikenička: na sz. svahu vrchu Bóbovec 
vých. obce; Salka: na sz. okraji obce; M. Kosihy: v obci a na sev. okraji obce; Ipel'. Sokolec: 
v obci. HOSTIČKA et ZELENÝ (1967) u trati Čata-Zalaba. 

L. 1JÍrgatum L. - M. Kosihy: u vodojemu při řece Ipol' již. obce, na sev. okraji obce; Pastovce: 
při řece Ipel' směrem k obci M. Kosiby na víoe místech. Cf. HENDRYCH ot CHHTEK (1964) . 

Malva pusilla vVrTH. - V obcích Kamenica n. Hr., Malá n. Hr., Sikenička, Bajtava, Lel'a, 
Salka, M. Kosihy, Pastovce, Bielovce, Ipel'. Sokolec, Šalov (u dvora Alexander), Želiezovce 
(a. též u dvora Je.rok). 

M . silvestris L. - Kamenica n. Hr.: při soutoku Bajtavského potoka a Hronu; Malán. Hr.: 
v obci a v dolní části údolí Ůrdongos sev. obce; Sikenička: u kostela a u hřbitova; Zalaba: u dvora 
Viliam jv. obce; Ipel'. Sokolec: na vrchu Isten záp. obce; Šalov : u dvora Mária sev. obce. 

Marrubium peregrinum L. - Kamenica n. Hr.: sady, vinice a u kóty 149 záp. obce, v obci; 
Malán. Hr.: v obci, u dvora Kamenická ps. vých. obce, v dolní části údolí Ordongos sov. obce; 
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Pavlová: vinice u mostu p .fo. Hron jz. obce; Sikenička: v obci, na vrchu Bóbovec vých. obco ; 
Lel'a: v obci; Salka: v obci; M. Kosiby: v obci, u dvora Veiká dolina sz. obce, u vodojemu při i'eco 
Ipel' již.. ubce; Pastovce: v obci a u cihelny záp . obec; Bielovce: v obci; Ipel'. Sokolec: v obci a při 
cestě na vrch I sten ; Šalov: u dvora Alexander sev. obce. Fl"l'ÁK (1!)62) Sikenička, Pastovce, 
Zalaba. HosT1UKA et ZELENÝ (1967) Pohronský Husko\·, Šalnv, Zalaba . 

.il1. vulgarc L. - V obcích: Kamenica n. Hr„ 1\la.lá n . Hr„ Silwničlm, Bajtava, Salka, -;\f. Ko
siby, ~astovce, Šalov, Ipel'. Sokolec, Farná. 

Melandrium album (MILL.) GARCKE - Kmncnica n. Hr.: v inico záp. obce; Pavlov~L: vinico 
u mostu pfos Hron jz . o bce; Sikenička: na vrchu Bóbovec vých. obce; Bajtava: vých . obce; Lcl"a: 
vých. obce; Salka: u dvora Hlboký mjr. záp. obce; Pastovce: u žel. trati směrem na Zalabu; 
Šalov: u dvora Čarad ps . sv. obce ; Vel'. Lmlince: vých. svahy vrchu Stará. hora záp. obce. 

Melissa ojficinalis L. - Malá n. Hr.: u s ilnice sz . obec (ca. 2 km). 
Mentha pulegium L. --- 2\-folá n. Hr.: v obci a pi·i ústí údolí ŮnlOngos sov. obce; Salka: na vých. 

a sv. okraji obce; M. Kosihy: na sz. a vých. okraj i ubcc; Pastovce: již. obce ; Ipel'. Sokolce: v obci. 
Mercurialis annua L. - V obcích Kamcnica n. Hr. , l\folá n. Hr„ Sikenička, Bajtava, Lol'a, 

Salka, M. Kosihy, Pastovce . Na Slovensku je 11!. annua hojnější v Podunají a záp. části , lu
venska. Ve východní polovině Slovenska je podlo dosavadních znalostí vzácná . 

. Misopates orontium (L.) RAF. - Malá n. Hr.: u dvora Kamonioká p s. vých. o bce ; Sikcničlm: 
na vých. okraji obce; 2 eliezovce: u dvora Jarok jv. obce; Vel'. Ludince: vinice záp. obce. 

Neottia nidus-avis (L.) RrcH. - Lel'a: jv. obce; Pavlová: mezi kótami 2:J!) a 28!) jv. obce; 
Salka: sv. svahy vrchu Kamence záp. obce. 

Nepeta cataria L. - Kamenica n. Hr.: ph ústí Bajtavského potoka do Hro11u; .Malá 
n. Hr.: sz. svahy vrchu Kamence sv . obce; Pavlová: vinice u mostu přes Hron jz. oLce; Sikl·nička.: 
na sz. svahu vrchu Bóbovec vých. obce; M. K os iby: v okolí dvora Vel'ká dolina sz. obce; Vel'. 
Ludince: vinice zií,p. olJCe. HOSTIČKA et ZELENÝ (I !)67) Baglya8 t olejo vých. ubce Pavlová. 

Nigelta arvensú? L. - Kamenica n. Hr.: vinice, sady a u kóty l 4!) záp. obce; :Malá n. Hr.: 
stráúky nad s ilnicí sz. obce; v dolní čAHt i údolí Ůrdongos sev. obce; Pavlová: u kóty 239 jv. obce: 
Sikcnička: u kostela, u hřbitova, stráně nad s ilnicí sz. obco a záp. svah y vrchu B6bovec vých. 
obce ; Bajtava: vých. a již. obce; Leťa: již. obce; Salka: u dvora Hlboký mjr.,vých. svahy kóty ~89 
záp. obce; Pastovce: stráně nad silnicí jz. obce; při silnici směrem k obci Zalaba záp. obce; 
Bielovce: Čaradská dolina záp. obce; Ipeť. Sokolec: na vrchu Isten záp. obec; 8alov: na vrchu 
Studnisko, u dvora Mária sov. obce. KmsT (1938a) a FUTÁK (l 962) Pastovce. 

Nonea pulla (L .) DC. - Kamenica n. Hr.: vinice záp. obce: Malán. Hr.: stróliky nad silnicí 
sz. obce; Pavlová: u silnice již. obce; Sikenička: stráliky nad s ilnicí sv. obce; Bajtava: Ploská 
hora sev. obce; Salka: sv. svahy vrchu Kamence záp. obce; M. Kosiby: 11 dvora Vol'ká dolina n. při 
kótě 210 sz. obce; Pastovce; kóta 186 a cihelna záp. obce; Vel'. Luclince: záp. obce. 

Onopordon acanthium L. - Kamenica n. Hr.: u mostu přes Hron, pi'i kótě 149 záp. oboe; 
Malá n. Hr.: v obci, u dvora Kamenická ps . vých. obce ; dolní část úclolí Ůrdongos sev. obce ; 
Pavlová: vinice u mostu přes Hron jz. obce, u kóty 239 jv. obce; Sikonička: u kostela, u hřbi tova 
a na záp. svahu vrchu Bóbovoc vých. obce; Salka: u kóty 128 záp. obco; M. Ko::; ihy: u Kapi
tulského dvora sev. obce, u dvora Vel'ká dolina sz. obce, vých. kóty J 2fi již. obce; Pastovce : 
u silnice směrem na obec Zalaba; Ipel'. Sokolce: u žel. trati v obci; Šalov: u dvora Alexander sev. 
obce. FuTÁK (1962) Zalaba. 

Origanum vulgare L. subsp. vulgare - Malán. Hr.: v dolní části údolí Ůrdongos sov. obco; 
Pavlová: mezi kótami 239 a 289 jv. obce. 

Petrorhagia prolifeta (L.) P. W. BALL et HEYWOOD - Kamenica n. Hr.: stráně nad Hronem 
záp. obce; Malán. Hr.: stráú.ky nad silnicí sz. obce, dolní část údolí Ůrdongos sev. obce; Sike
nička: na vrchu Bóbovec vých. obce; Salka: sv. svahy vrchu Kamenec záp. obce; M. Kosihy: 
vých. svahy kóty 217 záp. obce; Zalaba: u žel. trati vých. obce. KRIST (1937a) Pastovce. 

Phlornis tuberosa L. - Pavlová: mezi kótami 239 a 289 jv. obce. KRIST (1937a) Pastovce. 
Physalis alkelcengi L. - Pavlová: u kóty 239 jv. obce; Sikenička: sz. svahy vrchu Bóbovec 

vých. obce; sv. svahy vrchu Kamence a vých. svahy kóty 289 záp. obce; M. Kosiby: na kótě 217 
záp. obce; Pastovce: stráně nad silnicí jz. obce; Tpel'. Sokolec: na vrchu Isten záp. obce. FuTÁK 
(1962) Salka, Kamenín (levý břeh Hronu). 

Phytolacca americana L. - Vel'. Ludince: vinice záp . obce. Cf. SKALICKÝ (1972). 
Podospermum laciniatum (L.) DC. - Kamenica n. Hr.: sady záp. obce; Malán. Hr.: u Kame

nické ps. vých. obce; Sikenička: na vrchu Bóbovec vých. obce; Bajtava: Ploská hora sev. obce; 
Lel'a: na vých. okraji obce; Salka: u dvora Hlboký mjr. záp . obce; Pastovce: kóta 186 záp. obce; 
Šalov: u dvora Alexander sev. obce. 

Polygonatum latifolium (JACQ.) DESF. - Malú n . Hr.: na vrchu ](amence sv. obce; Pavlová: 
mezi kótami 239 a 289 jv. obce; M. Kosihy: mezi kótami 217 a 289 na více místech záp. a jz. obce; 
Vel'. Ludince: Stará a Ženská hora záp. a sz. obce; Farná: Farniansky háj záp. obco. FU'l'ÁK (1962) 
M. Kosihy a údolí Ůrdongos sev. obce l\Ialá n. Hr. 
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P. mult~florum (L.) ALL. - Vel'. Luclince: Stará a Ženská hora záp. a sz . obce; Farná: Far· 
niansky h á j záp. obce. 

Portulaca oleracea L. subsp. silvestris (DC.) ČELAK. - V obcích Kamcnica n. Hr., Malá n. Hr., 
Lol'a, Salka, M. Kos ihy, Ipel'. Sokolec, Želiezovce, Vel'. Ludince, Kural'any. 

Potentilla pat1lla vVALDST. ct K1T. - Salka: vých. :wah y kóty 28!) zúp . obce (det. J. SOJÁK). 
P. supina L. - V obcích: Kamonica n . Hr., M. Kosihy, Pasto \'CC, IpeL Sokolec, Farná. 
J>ulmonaria mollissirna KERN. - Malán . Hr.: na vrchu Kamence sv. obce, v údolí Orclon gos 

sev. obco; Pavlová: m ez i kót,ami 239 a 289 jv. obce; Sikcni(·ka: na sz. svahu vrchu Bóbovec vých. 
obce: Salka: mezi kótami 289 a 217 na ....-íce místech záp. a sz. obce: M. Kosihy: u dvora Vel'ká 
dolina sz. obce: Vol'. Ludince: Starit hora záp. obce; Farná: Farniansky háj záp. obce. 

R eseda lutea L. - Kamenica n. Hr.: 7.áp . obce; Malán. Hr.: j....-. svahy vrchu Kamence sv. obce ; 
Pavlová: vinice u mostu pfos Hron a odtud pi-i s ilnici do obce: SikC'n ička: stráňky nad silnicí sv. 
obce, záp. Rva.hy v rchu Bobovec vých. obce; Bajtava: Plos ká h ora sev. obce; L el'a: vých. obce; 
Salka: okolí dvora Hlbok ý mjr. a kóty 128 záp. ohce; M. Kosiby: záp. obce: Pastovce: stráňky 
nad s ilnicí jz . obce, u c ihelny záp. obce: Za laba: u dvora Viliam jv. obce; Šalov: na vrchu Stud
nis ko sv. obce; Vel' . Ludince: záp. obce; Kural'any: na vých. okraji obce. 

R. luteola L. - Kamenica n . Hr.: u kóty 149 záp. obce; Sikeni čka: na vrchu Bóbovec 
vých. obce; Pastovce: stráně nad silnicí jz. obce a u silnice směrem na obec Zalaba . 

R. phyteuma L. - M. Kosihy: vých. svah y kóty 210 sz. obce. FuTÁK (1962) Pastovce (Pusz
kas h . ). 

Salvia aethiopis L . - Kamenica n . Hr.: stráně, sady, vinice a u kóty 149 záp. obce; Malá n . Hr. : 
st ráně na levém bl"ehu l"eky Hron již. obce, stráně nad s ilnicí (ca. 1 km) sz. obce, n edaleko Ka
m enické pusty vých. obce; Bajtava: Ploská hora sev. obce; Salka: sz. svahy vrchu Kamence 
záp. obce; Pavlová: vin ice u m ostu p fos Hron jz. obce; Sikenička: u hřbitova; M. Kosihy : jv. 
svahy vrchu Bóbovec, u dvora Vel"ká dolina a u kóty 210 sz. obce ; Pastovce: stráně nad silnicí 
jz. obce, u cihelny záp. obce: Zalaba : u žel. trati vých. obce. KRIST (1937a, b) Pastovce; FUTÁK 
(1962) okolí obcí Pastovce, M. Kosihy, Bajtava, Kamenín (levý břeh Hronu); HosTIČKA et 
ZELENÝ (1967) mezi obcem i Zalaba a Pastovce a u dvora Viliam jv. obce Zalaba. 

S. nemorosa L. - Kamenica n . Hr.: u kóty 14!) záp . obce; Malán. Hr.: v obci, stráně narl s il 
nicí s z. obce, v dolní část i údolí Ordongos sev . obce; Bajtava: P loská hora sev. obce; Lol'a: na 
vých . okraji obce ; Salka: u kóty 128 záp. obce: Pavlová: vinice u mostu přes Hron jz. obce, 
u kóty 189 vých . obce: Sikcnička: v obci, s trállě n ad s ilnicí sv. obce a na vrchu Bóbovec vých . 
obce : M. Kosiby: u dvora Vefká dolina a u kó ty ~ 10 sz. obce; Pastovce : u cihelny záp. obco a na 
stráních nad silnicí jz . obce; Ipel'. Sokoleo: vinice záp. obce; Šalov: n a vrchu Studnisko, u dvora 
A lexander sev. obce; Vel'. Ludince : vinice a vých. svahy v rchu Stará hora záp. obce; Farná: 
'LíÍp. obce; Kuratany: na. vých. okraji obce; Kvetná: v obci. KRIST (19:na) Pastovcc; F uT,\ K 
( 1962): Salka, Kamenín (levý b foh Hronu). 

8. pratensis L. - Kamenica n. Hr.: levý bfoh řeky Hronu k obci Malán. Hr.: Malán. Hr.: 
stráně nad silnicí sz. obce: Lel'a: na vých . okraji obce : Salka : sv. svahy vrchu Kamence zá.p. obce; 
Pavlová: u k ót y 189 a mezi k ótami 239 a 289 ( světliny v lese ) jv. obce; M. Kosihy: sv. svahy 
kóty 217, u dvora Ve l'ká d olina sz. oboe; Pastovce: c ihelna záp. obce a stráně nad s ilnicí jz. obce; 
Šalov : u dvora Mária RflY . obce. KRIST (1937a) Pastovce. 

S. verticillata L. - Kamonica n . Hr.: vinice záp. obce; i.\'lalS. n.. Hi.'..·.\.\. d.'-:CI\'.~ K~'\'.\.'\.~'\.'\.~~\o..i..l'~· 
vých. obce; Bajtava: př i Rilnici. směrem k obci Lofa: Sikenička: v obci, strÁ.ně nad silnicí sv . obce 
a na. vrchu Bobovec vých . ohce : M. Kosihy: u vodoje mu ph foce Ipel' již. obce , p olní cesta smě

rem na vrch Bóbovcc záp. obce: Za laba: u U.....-ora Yil iam ; Pastovce: ci he lna a u trati záp. obce; 
lpel'. Sokolec : n a ....-rchu I sten ; Šalov: m ez i dvory Má ria a Alexander RPV. obce . 

Sambucus ebttlus L. - Karnenica n. Hr.: vin ice a ph úst í Baj tav.-;;kého potoka do foky Hron 
záp. obce; Malán. Hr.:....- obci , př'i ústí doliny Ordongoa sev. obce; Bajtava: v obci a pi-i si lnici 
směrem na obec Lel'a: L el"a: na vých. okraji obce; Pavlová: vinice u mostu pfos Hron, u kóty 239 
již . obce; Sikenič ka: v obc i, u hi'bitova. st ráně nad s ilnicí sv. obce a sz. svahy a v rchol vrchu 
B óbovec vých . obce; M. Kos ihy: vých. kóty I :!2 a 126 již. obce , u dvora Vel'ká dolina sz. obce; 
Pastovce: cih elna záp . obce a stráně nad silmcí jz. obce; Biclovce : v obci ; Ipel'. Sokolec: v obci 
a na vrchu Isten: Šalov: u dv ora Čarad ps„ Alexander, Mária sev . obce; Želiezovce: u dvora 
Jarok jv. obce; Veť. Ludince: vinice záp. obce: Kural'any: na vých. okraji obce. 

S. nigra L. _: P avlová: u kóty 239 jv. obce; Sikenička: sz. svahy v rchu B óbovec vých. obce; 
M. K osiby: vých. kóty 122 u ř~ky Ipel' již. obce: Šalov: u dvora Mária sev. obce ; Želiezovce: 
u dvora Jarok jv . obce; Farná: Farniansky háj záp. obce. 

S aponaria officúialis L. - Kamenica n. Hr.: u i"eky Hron, vinice záp. obce; Malán. Hr.: ústí 
údolí Ordongos sev. obce; Bajtava : v obci; Le ťa: na vých. okraji obce: Salka: sv. okraj obce, 
u kóty 128 záp. obce; M. Kos iby: vých. kóty 122 již. obce; Pastovce: cihelna záp. obce: Ipel'. 
Sokolec: v obci; Šalov: u dvora Mária sov. obce; Želiozovce: u dvora Jarok jv. obce a u mostu 
přes Hron. 
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Saxifra.7 a bull11jera L. - Bajtava: vých. obet-": l'avlová: u kóty 239 jv. obce; M. Kosihy: 
vých. f>va.l:y k(;t y 217 záp. otce. 1' uTÁl< (Hl62) vinice u Palky. 

Scabicrn ochrolrnw L. - I<:an .cnica n. Hr.: u kóty 14\-l záp. obce: Malán. Hr.: dolní část údolí 
01dongt's F<'v. obce; f:all•a: f>v. r--vahy nchu Kan~ence záp. obce; M. Km;ihy: jv. ::>ve.hy vrchu 
Bobovcc a u dvora Velká dolina sz. obce; l'astovce: u 7.cl. trati záp. obcf'. 

Serratula f'Ír1ctor·ia L. - Pavlová: mezi kótami 2~9 a 289 jv. obce. Fl: TÁK (1962) Salka, Ka
n e11ín (levý bfoh Bronu). 

1S\lene dfrhotcrnet E111rn. - l\:amC'uica n. Hr.: vinice záp. obce; Malán. Hr.: 8tráúky nad silnicí 
sz. obce, dolní část. údolí Ůrdongos scv. obce: Sikťnil'·kn: :-:tráilky nad s ilnicí sv. obcl': l A1l'a: na 
vých. okraji obec; Sallrn: sv. svahy vrchu Kamence záp. uuc<'; 1\1. Kosiby: u vodojemu při Í't'CO 

Ipcl' již. obce, jv. svahy vrchu Bóbovcc zúp. obce; Past.ovce: cihelna záp. obce; lpef. Sokolce: 
na vrchu Ish.' n záp. obce: Šalov: na vrchu Rubanisko a u dvora Mária sev. obec. l<'lTTAK (1962) 
Past.ovcf', mezi Salkou a Bajtavou. Rown(KA et ZELE~ , ·. ( 1967) u trati Č'ata -- Z alaba , Šalov. 

Solúfogo rirgaur-eci L. - Vel'. Ludince: ~tará horn záp. obce. 
Sonch'us orvensis L. - 1\Ialá n. Hr.: u dvora Kamenická ps. v)·ch. obcC'; Pavlová: u silnice ji'l.. 

obce; Si lrnnička: na záp. svahu vrchu Bóbovec v)"ch. obce; Bajtava: Ploská hora sev. obcť'; 
Salka a M. Kosiby: záp. obce: Jpel'. Sokolce: cesta z obce na vrch l sten záp. obce: Šaluv: u dvora. 
Mária sev. obce; Želiezovce: u dvora Jarok jv. obce. 

Stachy8 m111ua L. - Kamenica n. Hr.: vinice a sady záp. obce; Malán. Hr.: jz. ::;vahy vrchu 
Kamence sv. obce; dolní část údolí Ordongos s0v . obce: Pavlová: vinice u most u přeR Hron jz. 
obce, u kóty 2:39 jv. obce; Sikenička: na záp. svazích vrchu Bóbovec vých. obec; Bajtava: 
Ploská h ora sev. obce; Lel'a: na vých. okraji obce; Salka: záp. a sev. obce: l\J. l\:o;:; ihy: záp. a již. 
obce; Zalaba: u dvora Viliam jv. obce; Pastovce: u cihcln.v záp. obce; Bie lovce: Caradská rlolina 
záp. obce : Ipe l'. Sokolec: mezi obcí a vn;h0m Isten záp. obce: Šalov: l\fokavár, vrch Rubanisko 
sv. obce; Žcliezovce: u dvora .Jarok jv. obce: Vel'. Ludince : záp. obce: Farná: záp. obce; Kura· 
I'any: na vých. okraji obcf'. 

Tanacetum vulgare L. - Kaml'nica n. Hr.: záp. obc<•: Padová: u silnice již. obce; Sikenička: 
u hřbitova. u koste la a na vrchu Bóbovec vých. obce; Salka: u dvora Hlboký mjr. záp. obce; 
M. Kosihy: u vodo,jenm pr-i foce Ipol' již. obce: Pastovcc: v cihelně záp. obce; Ipcť. Sokolec: na 
vrchu Isten záp. obce; Šalov: u dvora Mária sev. obce; Želiezovce: u dvora Jarok jv . obce; V el'. 
Ludince: vých. svah Staré hory záp. obce. 

Taraxacum seroti11urn "\'VALDST. et KIT. - M. Kosihy : na vých. s vazích kóty 210 sz. obce. 
Teucrium chamaedrys L. - Kamenica n . Hr .: kóta 149 záp. obce a dá le na stráních nad 

Hronem směrem k obci :Malán. Hr.: Malán. Hr.: dolní čáRt údolí Ordongos Rev. obce: Bajtava: 
již. obce: Salka: stráně na sv. svahu Hchu Kamence záp. obec: M . Kos ihy: stráně na vých. 
svahu kóty 217 a u dvora Vel'ká dolina sz. obce: Pastovco: stráně nad silnicí jz. obcť; Vel'. Lu
dince: vých. svah Staré hory záp. obce. KmsT (1937a) l'astovce. 

Thymelaea passerina (L.) Coss. ct GRE:VILI - :Malán. Hr.: dolní část údolí Ordi)ngos sev. obce; 
Pavlová: u kóty 239 jv. obce; Sikenička: na vrchu Bóbo\"f'C vých. obce; Salka: sv. svahy vrchu 
Kamence záp. obcť: M. Kosihy: vých. svahy kóty 217 a u dvora Vel'ká dolina sz. obco; Ipel'. 
Sokolec: na vrchu faten záp. obce: Šalov: na vrchu Studnisko ::n-. obce. FUTÁK ( l9G2) M . Kosihy, 
Salka. HOSTIČKA et ZEI,ENÝ (1967) Za laba, Šalov. 

Tithymalus cywirissias (L.) Scor. - Kamenica n. Hr.: vinice. sady a, u kóty 149 záp. obce; 
Malá n. Hr.: stráňky u s ilnice sz. obce, u dvora Kamenická p ,,;. vých. obci~ . dolní část údolí 
Ordongos sev. obco: Pavlová: vinice u mostu přoR Hron jz . obce, u kóty ~39 jv . obce; Sikenička: 
záp. svahy vrchu Bóbovcc vých. obce; Bajtava: Ploská hora se\ ' . obce; Salka: sv. 8vahy vrchu 
Kamence, vých svahy kóty 289 a u dvora Hlboký mjr. záp. obce: M. Kosihy: vých. svahy kóty 217 
a 210 záp. a sz. obce: IpeL Sokolec: na vrchu !Rten záp. obce; Šalov: u dvora Alexander sov. obce; 
Vol'. Ludince : vých. svahy vrchu Stará hora záp. o bce: Farná: na okraji Farniarn;kého háje záp. 
obce. · 

T. esula (L.) Scor. - Kamenica n. Hr.: sady Ú p . obce; Sikeni(~ ka: záp. svah vrchu Bóbovec 
vých. obce: Salka: sv. svahy vrchu Kamence záp. obce: l\f. Kosihy: vých. kóty l 2G při i'ece Ipel' 
již. obce; Šalov: na '-rchu Studnisko. 

T. exiguus (L.) LAJ\'L - Kamenica n. Hr.: vinice záp. obce ; Malán. Hr.: u dvora Kamenická 
ps. vých. obce; Pavlová : vinice u mostu pfoH Hron jz. obce: Sikenička: záp. svahy vrchu Bó. 
bovec vých. obce; Bajtava: Ploská hora sev. obce: M. Kosihy: záp. obce; Zalaba : u dvora Viliam 
jv. obce; Pastovce: u cihelny záp. obec: Želiezovcfl: u dvora Jarok jv. obce. 

T . .falcatus (L .) KLOTZSCR et GARCKE - Kamcnica n. Hr.: vinice a sady záp. obce: Malán. Hr.: 
dolní část údolí Ůrdongos sev. obce; Pavlová: na jv. okraji obce; f-likenička: na vých. okraji obce 
a na záp. ::ivahu vrchu Bóbovec vých. obce: Salka: záp. obce; 'M. K osihy záp. obce na více místech; 
Pastovce: u cihelny záp. obce; Zalaba: u dvora Viliam j':· obce; Ipel'. ~okolec: mezi obcí a vrchem 
!sten záp. obce; Šalov: na vrchu Studnisko sv. obce; Zeliozovce: u dvora Jarok j\". obce: Vel'. 
Ludince: vinice záp . obce; Kural'any: na vých. okraji obce. 
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T. glareosus (PALLAS ex Bmn.) P1wcH. subsp. pannonicus (HosT) CHRTEK et I\:ŘísA. Kamen ico. 
n. Hr.: záp. obce; M. Kosihy: při úvozovfl cestě směrem kf' dvoru Vel'ká dolina RZ. obec; Farná: 
uvozovú, cesta smčrom k Farnianskému háji záp. obce; 8alov: úvozová Cflsta vých. ckora Ale
xander sov. obce. Neuvádírno lokality uvocloné v práci CHRTEK et KidsA (1970). 

T. helioscopia (L.) Scoť. - V obcích Kamenica n. Hr. (tó;ř, vinice záµ. obce); Malán. Hr. (též 
v dolní část i t'1rlnlí Ordongos sov. obc~), Sikenička, Bajtava, Lol'a, Salka, 1\1. Kosihy, Past.11vce 
(též ciholna záp. obce ), Ipcl'. Sokoloc, Zoliezovco (též u dvora Jarok jv. obce), KmnJany. 

1'. platyphyllos (L.) HAFIN . . ·ubsp. platyphyllos - Kamenica n. Hr.: vinice záp. ubce ; ::\lal;í, 
n. Hr.: v obci, v dolní části údolí Ůrdi::ingos sov. obco; Pavlovú: vinice u mos tu př-os Hron jz. obce; 
Sikenička: v obci; Bajtava: v obci; M. Kosiby: v obci: I_>as tovc0: cihelna záp. obce ; Žcliozovce : 
u dvora Jarok jv. obce. cr. Crrn'l'EK ot KúíSA {l97la). 

T. sal·icifolius (HosT) KLOTZSCH et GMteKE - l\lali n. Hr.: st.ráúky nacl silnicí sz . obce; 
l'avlová: vinice u mos tu pfos řeku Hron jz . obce , m ezi kótami 239 a 28!) jv. obec; Sikonička: na 
vrchu Bobovcc vých. obce; Pastovco: pi-i silnici směrem na obec Zalaba, cihelna z~íp . obco, strúnó 
nad silnicí j z. obce; Ipcl'. f)okoloc: na vrchu Isten záp . obec . FU'l'ÁK (19G~) Pa.-> tovce, Kamcnín 
(levý bfoh Hronu) a od M. Kosih přes Salku po Bajtavu. 

T. seguierianus (NF: CK.) PrwcH. - Kanwnica n. Hr.: vinice záp. obce; Malá 11. Hr.: stráúky 
nad silnicí sz . obce, v clolní čás Li úrlolí Ordongos sev. obec; Pavlová: vinice u mostu pfos Hron 
jz. obce; M. Kusihy: při polní cestě ne<laloko Kapitulského dvora sz. obce. Os tatní lokality 
z území cf. CHRTEK c t KŘÍHA (197lb). 

T. waldsteinú SoJ.t\rc == syn. T. v·irgatus (WALDST. et KIT.) T\:LOTZSCH 0t GAt-lf'KE ·- Kam0nica 
n. Hr.: záp. obce; Malán. Hr.: s trái'1ky nad si lnicí sz. obce; v dolní 6ústi úclolí Or<liingos scv . ubce ; 
Pavlová: u kóty 239 jv. obce; Sikeničlrn: na vrchu Bóbovec vých. obco; Lol'a: Yých. obec ; Baj
tava: Ploská hora sov. obce: Bajtava: sv. sv11hy v rchu Kamence záp. obce; ~I. Kosihy: vých. 
svahy kóty ~17 záp. obce : Zalaba: n dvora Viliam jv. obce; Pa:.; tovcc: kóta 186 záp. obce a na 
stráních nad si lni cí jz. obco; Tpol'. Sokolec: na vrchu I sten záp. obce; Šalov: Molrnvár, u dvora 
Čarad a Alexander sv. obce. 1\:JnST (1937a) PaKtovco; FUTÁK (1902) Mal. Kns ihy, Salka, Bajtava, 
Zalaba, Kamonín (levý bfoh Hronu). 

'l'r~folium /Jonarmii PRESL - .i\Ialá n. Hr.: v obci; Salka: v obci a na sz. a vých. okraji obec; 
M. Kosih.y: na ::;v. okraji obec a u vodojemu př·i foce Irel' již. obce; Pastovcc: při foce Ipel' j iž . 
obce; Bielovce: v obci; Ipol'. f)okolec: v obci; Šalov: u dvora A lexander sev. obco. 

'l'urritis glabra L. - Malán. Hr.: ve stfoclní část.i úclolí Orclongó:.; sov. obce: Vol'. Ludince: na 
vrchu Starft hora záp. obce. 

Verbascum blattaria L. - Karncnica n. ]{r.: na lovém břehu řeky Hron z<'tp. obce; Malán. Hr.: 
u s ilnice sz. obce, v údolí Ůrdongós sev. obce na více místech; S ikenička: záp. svah vrchu Bóbovec 
vých. obce; Bajtava: vých. obce; Lel'a: vých. obce; Salka : sv. svah vrchu Kamence a u kóty 128 
záp. obce; M. Kos ihy: u dvora Vel'k~ d olina sz. obce; Pastovce : stráně nad silnicí jz. obce ; Ipel'. 
Sokolec: na vrchu lsten záp. o~ce; Salov: na vrchu Studnisko sv. obce. HosTtČKA et ZELENÝ 

(1967) Čata- Zalaba, Zalaba - Sikeničky a Šatov (Mokavár). 
Verbena officinalis L. - V obcích Kamonica n. Hr., Malán. Hr. (též v údolí Ordongos sev. 

obce), S ikenička (tóž na vrchu Bóbovec vých. obce), Bajtava, L ol'a, Salka, M. Kosiby, Bielovce. 
Veronica o.ff1:cinalis L. - Vel'. Ludince: Stará hora záp. obce. 
V. orchidea Cn. - Pavlová: u kóty 239, a mezi kótami 239 a 289 jv. obce ; Salka: sv. svahy 

vrchu Kamence záp. obce; M. Kosihy: vých. svahy kóty 217 a u dvora Vel'ká dolina zú.p..: obce. 
Viburnum lantana L. - Bajtava: při s ilnic i směrem na obec Lel'a; Vel'. Ludince: Stará a Zenská 

hora záp. a sz. obce. 

V'icia pannon.ica Cit. -- Pavlová: na již. okraji obce; Bajtava: u s ilnice směrem na obec Lel'a; 
Salka: u kóty 128 záp . obce; M. Kosihy: n dvora Vel'ká dolina. KmsT (19il7a) Pastovce. 
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