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PROCHÁZKA F.1) et KRAHULEC F. 2 ) (1982): F y togeografická analýza a taxonomické 
poznámky ke květeně okolí MoŠtenice v Nízkých Tatrách. [Plant geographic analysis 
and taxonomie remarks on the flora of the Moštenica watershed , Nízke Tat ry Mts.] -
Preslia, Praha, 54 ; 307-327. 

The present paper contains taxonomie and phytogeographic r ernarks on some im
portant species. The analysis of plant species groups id given iu connection with 
a discussion of the relevance of plant geographic d istricts in that Brea . 

1) Krajslcé muzeum východních Čech, 531 34 Pardubice, Československo. 2) Botanický 
ústav ČSAV, 252 43 Průhonice, Českoslovenslco. 

Tato studie úzce navazuje na Květenu okolí Moštenice v Nízkých Tatrách, 
uveřejněnou již dříve v tomto časopise (PROCHÁZKA et KRAHULEC 1982). 
Proto zde nejsou opakovány ani všeobecné přírodní poměry území, ani de
tailní lokality uváděných druhů. V dalším textu je pouze rozbor již uveřejně
ných dat, protože v mnohém ohledu umožňuje řešení některých důležitých 
či zajímavých otázek ekologicko-fytogeografických a taxonomických. 

I když jsme v nejzápadnější části Nízkých Tater v okolí Moštenice praco
vali, byť jen příležitostně, sedmnáct let, nedomníváme se, že by území bylo 
beze zbytku prozkoumáno. Speciální studium dílčí problematiky, například 
zevrubné zkoumání zdejších zástupců některých kritických rodů (Alchemilla, 
Rubus, Hieracium atd.), nebo detailní práce geobotanické přinesou zajisté 
další nové poznatky. 

CHARAKTERISTIKA VEGETAČNÍCH POMĚRŮ 

Území leží ve stupni doubrav a stupni bučin. Hranice mezi nimi je více méně totožná s oro
grafickým rozhraním mezi Nízkými Tatrami a bystrickou částí Zvolenské kotliny. V samotné 
Moštenické dolině leží přímo u obce Moštenica, výše v sevřených údolích převládají bučiny, 
zatímco v nižších polohách, kde je údolí značně rozšíř.eno, jsou doubravy. 

Zdejší bučiny patří převážně do svazu Fagio'ťl LUQUET 1926, na chudých kvarcitech v okolí 
bývalé obce Kalište a severovýchodně od ní jsou to pak montánní bučiny svazu Luzulo-Fagion 
LoHM. et Tx. in Tx. 1954. Ze svazu Fagion jsou plošně nejvíce zastoupeny porosty podsvazu 
Eu-Fagenion ŮBERD. 1957 em. Tx. in Tx. et 0BERD. 1958. Jsou značně květnaté a na svazích 
s mělčím substrátem přechá:;-;ejí ve společenstva podsvazu Cephalanthero-Fagenion Tx. in Tx. 
et ÚBERD. 1958. Sem řadíme porosty s převládající Calamagrostis varia, případně Carex alba 
a s hojným zastoupením druhů čeledi Orchidaceae (Cephalanthera sp.· div., Epipactis sp. div., 
Cypripedium calceolus, Ophrys i.nsectifera aj.). Velmi hezké a zachovalé porosty tohoto pod-
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svazu jsou na jihovýchodním svahu Kozího chrbátu nad sedlem Zubová a na jižně orientova
ných svazích v údolí potoka Čierna. V menší míře jsou v reg ionu zachovány i porosty podsvazu 
Acerenion 0BERD. 1957 (as . Aceri-Fagetum J. et M. BARTSCH 1940), kupříkladu na východním 
svahu Kozího chrbátu, kde nacházíme Adenostyles alliariae, Cicerbita rJ,lpina, Galanthus nival,is, 
Isopyrum thalict roi1.eš , Óó~yJq,lis cava, Ů. sóiirJa; Lunaria reclioiva, Luzula sylvatica, Doroni cum 
austriacum, Ribes alpinum, R. p etraeum atd. 

Ve stupni doubrav jsou lesní sp.')lečenstva daleko méně záchována. Krajina je zde buď od
lesněna , nebo jsou lesy silně rozrušeny pastvou a jsou tu zachovány většinou jen plošně malé 
lesíky, avšak s bohatě vyvinutým keřovým pláštěm. Časté jsou zcle i druhotné v ýsadby. Typické 
porosty zařaditelné do svazu Carpinion IssLER 1931 em. MAYER 1937 jsou dochovány pouze na 
svazích údolí jižně Moštenice. Jinde, například m ezi Moštenicou a Podkonicemi, jsou tyto po
rosty značně xerothermnější, s velmi hojným Cornus mas v plášt i. 

V roklích na slepencové tabuli mezi Podkonicemi a Slovensk ou r.upčou chybí až na Quercus 
petraea většina listnáč ů, a to zřejmě vlivem teplotních inverzí. Zato se zde vyskytují velmi pěkně 
vyvinuté reliktní bory , zařaditelné do svazu Pulsatillo slavicae-Pinion FAJMONOVÁ 1978. Náplú 
tohoto svazu, 1t především jeho charakteristické druhy, bylo by však zapotřebí doplnit, protože 
FAJMONOVÁ (1978) popsala tento svaz z vyšších poloh. Není t o všal{ zatím možné, vyžaduje to 
syntézu většího množství materiálu. Fytocenologické složení těchto reliktních borů ukazuje 
n ásledující snímek: 

Slovenská r.upča: reliktní bor na ostrohu nad pravým břehem potoka asi 1 km S obce; 100 m 2 , 

J, 5--10°, IX. 19~6, Ea = 50 %, E2 = 1 %, E1 = 60 %-

Ea: Pinus sylvestris 3; 
E2: Ligustrum vulgare +, Prunus spinosa +, Rosa sp. + ; 
Ei : Brachypoaium pinnatitm 3, Genista pilosa 2, Carex alba 2, Campanula mornvicci I, T eucr-ium 

chamaedrys l, Pimpinella saxifraga I, Leontodon *hispidus l, Dorycnium germanicum 1, 
Anthyllis *vulneraria I, Viola hirta I, Dactylis glomerata +, Prunella grandiflora +, Asperula 
cynanchica +, Cardaminopsis carpatica +, Sieglingia *decipien8 +, Prunella laciniata +, 
Leontodon *hastilis +, Scabiosa ochroleuca + , Thymus sp. +, Euphorbia cyparissias +, 
Astragalus glycyphyllos +, Briza media +, Picris hieracio'ides r, Sanguisorba minor r, Salvia 
verticillata r, Polygala *brachyptera r, Viola sp. r, Plantago media r, Bupleurum falcatum r, 
Trifoliurn pratense r, Pinus sylvestris (juv.) +, Corylus avellana (juv.) r, Acer pseudoplatanu,s 
(juv.) r, Rosa sp. (juv.) r, Abies alba (juv.) r, Juniperus commun'Ís (juv. ) r. 

Z nelesních společenstev jsou nejvýznamnější trávníky s velmi hojnými perialpinský:rni druhy. 
Dominantou těchto porostů je Bromus monocladus a. velmi hojně se v nich .vyskytují Polygala 
major, Leontodon incamts, Dianthus *latifolius, Hippocrepis comosci, Asperula cynanchica, Allium 
carinatum, Acinos alpinus, Phyteuma orbiculare, Gymnadenia conopsea atd. Tyto porosty by si 
zasluhovaly samostatné syntaxonomické zhodnocení v celých západních Karpatech. V okolí Slo
venské r.upči jsou xerotermní trávníky jiného charakteru, dominantou v nich je Bromus erectus 
a lze je velmi snadno zařadit do svazu Bromion erecti W. Kocn 1926 (as. Scabioso ochroleucae
-Brachypodietum pinnciti KLIKA 1933) . Snímky byly již publikovány (HROUDA et KRAHULEC 
1982). 

Dalšími významnými a floristicky velmi bohatými jsou společenstva pramenišť a slatin. Ty
pických společenstev prameniať a slatinišť patřících do svazu Cratoneurion commutat-i, W. KOCH 
Hl28 se nenachází v území příliš mnoho (jsou především v okolí travertinového lomu v Kyslé 
a na travertiništ i u s ilnice mezi Kyslou a Moštenicí). Více jsou zastoupena slatinná společenstva 
svazu Caricion 1a,vallianae KLIKA 1934, patřící do několika asociací (cf. HROUDA et KRAHULEC 
1982). Lesní prameniště jsou ve zkoumaném regionu daleko méně rozšířena, a to pouze v oblas ti 
výskytu kvarcitů, především podél potoka od sedla Skorušiny do údolí Šponga, kde se na nich 
vyskytují tyto druhy: Carex remota, Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, Equisetum 
sylvaticum, Lysimachia nemorum a Veronica montana. 

Z nelesních společenstev uplatňují se v území na větších plochách (odvápněné plochy Mebenů) 
společenstva svazu Nardion BR.-BL. 1926, místy na malých plochách svazů Calamagrostion villo 
sae PAWLOWSKI 1928, Calamagrostion arundinaceae (LuQUET 1926) JENÍK 1961 , Adenostylion 
BR.-BL. 1926 atd. Ze zajímavých společenstev si zasluhuje zvláštní zmínku ještě zdejší fragmen
tární výskyt porostů svazu Alysso-Festucion pallentis MORAVEC in HOLUB et al. 1967 s druhy 
Aurinia saxatilis, Festuca pallens, Seseliosseum a Melica ciliata na dolomitech u Slovenské :Cupči 
a u Moštenice, mimo to pak společenstvo svazu Violion caninae SdHWICKERATH 1944 mezi Podko
nicemi a Slovenskou r.upčou, nacházející se zde na východní hranici svého rozšíření ve .stfoflní 
Evropě. 
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VÝZNAMNÉ LOKALITY 

Hrby nad Moštenicí 

Nad soutokem Uhliarského a Čierného potoka nad obcí Moštenica je izolovaná dolomitová 
skála s východní orientací. Ta je nejvýše vysunutou lokalitou některých významných zdejších 
termofytů (Aurinia saxatilis, Festuca pallens, Cornus mas, Buglossoides purpurocaeru,lea aj.). 
Za nejvýznamnější zde však považujeme výskyt 31 druhů dřevin na nevelké ploše několika málo 
arů. Toto číslo však není konečné, protože námi nebyla prohlédnuta kolmá skalní stěna, místy 
s římsami hustě zarostlými keři. I'očet druhů bude zřejmě větší i v rodech Crataegus a Rosa, 
ze kterých uvádíme pouze „základní" druhy. Na lokalitě byly z dřevin zjištěny Abies alba, Acer 
campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Carpi11us betu1us, Cornus mas, 
C. sanguinea, Corylus avellana, Cotoneaster tomentosus, Crataegus laevigata, C. monogyna, Daphne 
mezereum, Fagu,s sylvatica, Fraxinus excelsior, Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Lonicera 
xylosteum, Picea ab1:es, Populus tremula, Quercus petraea, Rhamnus cathartica, Rosa pimpinelli-
olia, R. pendulina, R. tmbcanina, Sorbus aria, S. aucuparia, S. torminalis, 'l'axus baccata, Tilia 

platyphyllos a V iburnum lantana. 

Rokle ve s lep encích severně od Slovenské Eupči 

V souvrství silně bázických slepencú mezi Podkonicemi a Slovenskou J:upčou je vytvofona 
síť roldí, většinou bezvodých. Pokud jsou zalesněny, tak se na hřbítcích mezi nimi vyskytují 
zachovalé reliktní bory (svaz Pulsatillo slavicae-Pinion) . V celém systému roldí jsou zřejmě velmi 
časté teplotní inverze, protože zde téměř chybí listnaté dřeviny, z.'1tu se však na je jich dnech 
v nadmořské výšce 410-440 m vyskytují smrky značných rozměrú s fragmenty podrostu ty
pického pro smrčiny (Calcimagrostis villosa, Moneses uniflora). 

V odlesněných partiích pfovládají xerotermní porosty svazu Bromion s hojným výskytem 
xerotermních prvků (Linum flavum, L. tenuifolii:m, Odontites lutea, Dorycnú<m gerrnanicmn, D. 
herbaceurn, Prunella grand1jlora, P. laciniata). V jAdné rokli s potokem se na. slatině a na sYazích 
rokle nalézá význačná lokalita taxonů rodu Equisetum (subgen. Hippochaete), na níž rostou 
Equisetwm variegatum, E. ramosissim1rm, E. X moorei a E. X meridiorwle (cf. HROUDA et KRA

HULEC 1982). Ná severním okraji roklí, v místě pravděpodobného překryvu odvápněnými neo
genními sedimenty , vyvinulo se Nardetum ze svazu Violion caninae. V něm roste řada taxonů 
komentovaných většinou v poznámkách k jednotlivým druhům: Dianthus 811perbus, Genh·ana 
pn eirmonanthe, Campanula cervican:a, Scorzonera humilis atd. 

Traverti n iště v údolí pod Kyslou 
v území se na výstupech pramenů nalézají prameniště, na kterých se místy vytváří travertin. 

Nejhozčí živé travertiniště je vpravo od silnice z Kyslé do Moštenicé. Z nejzajímavěj ších taxonú 
na něm rostou Arab'is *subcoriacM, Carex davalliana, Cortusa matthioli, Eleocharú; quinqueflora, 
Equisetum telmateia a komentovaná populace druhů Valeriana simplici;folia a Festuca rubra. 

Okolí min e rálníc h pramenú v Kyslé 

Jde o známou lokalitu, zkoumanou již v minulém století Freynem (FREYN 1872). V těsném 
sousedst.ví minerálních pramenú je rozsáhlá travertinová kupa, v současné době z největší části 
odumřelá. Na ní jsou mezi k:fovinami časté perialpinské trávníky, v nichž se z význačných 
druhů vyskytují Buphthalmilm salicifolium, Allium carinatum, Erysimum witmannii , Hippocrepis 
comosa, Laserpitium lnt.ifolium, Carnpanula *elliptica a Orchis tridentata. Na prameništích a odu
mfolých slatinách zde rostou Senecio suhalpinus, Dactylorhiza JuchsU, D. majalis, D. X braunii, 
D. sambucina, Cirsiu,m erisithales, C. rivulare, C. pannonicu.m a jejich kříženci včetně mnoha 
dalších zajímavých druhů, V křovinách zde roste Carex pendula a Equisetum hyemale , v roklích 
nad travertinovým lomem Scopolia carn-iolica. 

Koz í c hrbát 

Ač vrchol Kozího chrbátu ( l 330 m) nezasahovai nad alpinskou hranici lesa, dají se zde pfod
pokládat malé, trvale nezalesněné plochy, a to na skalkách a erozí stižených místech na jižním 
a jihozápadním svahu. Na nich rostou některé zajímavé druhy, především Sax~fraga ascendens. 
Na vrcholu se v travinných porostech vyskytujeHieracium aurantiacu,m, H . prenanthoides, Geum 
montanum, ale i Potentilla thuringiaca. 

Za zvláštní zmínku stojí i niva pod vrcholem (svaz Calamagrostion arundinaceae) s výskytem 
Hesperis nivea, Euphorbia polychroma, Traunsteinera globosa atd. 

Na východním svahu je velmi pěkně zachovalá suťová bučina, která bude blíže charakterizo
vána v kapitole o vegetaci. Pozoruhodná je i izolovaná skála v bučině na jihovýchodním svahu. 
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Na ní, v nadmořské výšce 920 - 950 m, rostou druhy Crepis jacquinii, Primula auricula, Campa
nula cochleariifolia a Kernera saxati lis . Temeno skály je porostlé reliktním borem, ve kterém 
se vyskytují ze zajírp.av~j~ích druhů Geraniurf!. sanguineum, Aster bellidiastrum, Carex ornitho-
poda, Genista pilosa a Ophřyš insectifera. · 

FYTOGEOGRAFICKÉ A TAXONOMICKÉ POZNÁMKY K NĚKTERÝM 
TAXONŮM 

Allium carinatum L. 

Tento druh má v širším okolí Banské Bystrice výrazné nahromadění loka
lit, a proto je zajímavé, že kromě Márkuse (MÁRKUS 1866), který ho nalezl 
v jižní č~sti Vefké Fatry, nikdo jiný A. carinatum z této části Slovenska ne
udával. Cesnek kýlnatý se zde vyskytuje na řadě_ nalezišť, a sice v jižní části 
Vefké Fatry, ve Starohorském pohorí v okolí Spanej doliny a Moštenice, 
mimo to pak velmi hojně v Kremnickém pohorí, odkud teprve JURKO (1970) 
uvedl první tři lokality. Kromě dalších míst, z nichž byl výskyt zveřejněn 
nedávno (KRAHULEC 1977), byl tento druh nalezen ještě i na dalších nale
zištích v Kremnickém pohorí (Tajov, Králiky - leg. KRAHULEC, LEPŠ et 
HADINEC) . V popisovaném území je A. carinatum vázáno pouze na stupeň 
bučin a na vápnitý podklad. V údolí Uhliarského potoka sestupuje až k Moš
tenici, níže nebyl nalezen. 

A nthyllis vulneraria L. s. 1. 

V území je tento taxon zastoupen dvěma poddruhy, které jsou výškovými 
vikarianty. A. v. subsp. carpatica (PANT.) NYMAN se vyskytuje jen ve vyš
ších polohách (lok. č. 13, 14, 20, 33, 35, 42, 47 a 54) a sestupuje v sevřeném 
údolí Uhliarského potoka jen k Moštenici. V xerotermní části zkoumané 
oblasti, v okolí Slovenské :Cupči (lok: č. 1, 3, 6, 9, 25), je výše uvedená sub
specie vystřídána nominátním poddruhem A. v. subsp. vulneraria. 

A venochloa planiculmis (SoHRAD.) HoL UB 

Rostliny z jediné lokality zjištěné ve zkoumaném území (č. 38) náležejí 
k nedávno popsanému taxonu (cf. Holub 1977), který má správné jméno 
Avenula planiculmis subsp. angustior HOLUB. 

Avenochloa praeusta (REICHENB.) SOJÁK 

Správným jménem tohoto druhu je Avenula praeusta (REICHENB.) HOLUB 
Tento taxon se vyskytuje na lokalitě č. 5 v porostu asociace Polygalo-N ardetum 
PREISING 50 emend. 0BERD. 57 (svaz Violion caninae SoHWIOK. 44). 

Avenochloa versicolor (VILL.) HOLUB 

Tento druh se správným jménem Avenula versicolor {VILL.) LAINZ je ty
pickým představitelem druhů indikujících vyfoukávané polohy na kyselých 
substrátech (společenstva svazu Juncion trifidi PAWLOWSKI 28). Na námi 
zjištěné lokalitě (č. 38) je sice geologickým podkladem vápenec, avšak v hře
benové poloze se zřejmě projevuje silné odvápnění, podobně jako je tomu 
v Belianských Tatrách (cf. ŠMARDA et al. 1971 : 38). 

310 



Bidens cernua L. 

Dvouzubec nící je na Slovensku jen roztroušeným druhem a má několik 
lokalit v údolí Hronu u Banské Bystrice a Brezna (LHOTSKÁ 1968). Naše 
lokality (č. 33, 68) leží téměř na spojnici výše uvedených nalezišť a vyplňují 
tak dosavadní hiát v této oblasti Pohraní. 

Bromus erectus agg. 

Z okruhu B. erectus vyskytují se v území dva druhy, z nichž častější je 
Bromus monocladus DOMIN. Je často edifikátorem velmi bohatých spole
čenstev a ve stupni bučin výhradním zástupcem uvedeného agregátu. Výš
kové maximum svého zdejšího rozšíření má v sedle Zubová, v nadmořské 
výšce ca 1050 m. V nejnižší části území je B. monocladus vzácnější a pouze 
tam se vyskytuje Bromus erectus HuDs. 

Bupleurum longif olium L. 

V bučinách studovaného územ1 Je druh zastoupen nominátní subspecií 
(B. l. subsp~ longifolium), např. na lokalitách č. 44, 4 7, 49 a 55. V nejvyšších 
polohách území, v nivách v oblasti vrcholu vápencového Kozího chrbátu 
(lok. č. 53 a 54), roste B. l. subsp. vapincense (VILL.) TODOR. V populacích 
posledně zmíněného taxonu lze však ojediněle nalézt i rostliny, které odpo
vídají svými morfologickými charakteristikami nominátní subspecii. Pro
tože se zde stýká rozšíření obou poddruhů, bylo by možné uvažovat i o hyb
ridním původu těchto forem (cf. ŠOURKOVÁ 1976). 

Oallitriche cophocarpa SENDTN. 

Druh je sice asi nejrozšířenějším zástupcem rodu na Slovensku, vyskytu
jícím se i v horském stupni, z Nízkých Tater je však dosud bezpečně známa 
jen jediná lokalita (na břehu potůčku na jihovýchodním svahu vrchu Krí
žová, leg. MÁJOVSKÝ 1954, SLO; sec. ZAHRADNÍKOVÁ-RoŠETZKÁ 1968). Proto 
nové naleziště (lok. č. 41) nejen rozšiřuje naše znalosti o výskytu druhu 
v Nízkých Tatrách, ale je významné i svou nadmořskou výškou (1060 m), 
neboť upřesimje poznání výškového rozšíření taxonu na Slovensku. 

Oallitriche palustris L. 

J"de o druh na Slovensku doložený jen z nemnohých nalezišť, z Nízkých 
Tater byl pak znám jen jediný literární údaj (vrch Baba u Svitu, BARTAL 
1903 sec. ZARRADNÍKOVÁ-RošETZKÁ 1968). Doložený výskyt na lokalitě č. 63 
(leg. F. KRAHULEC 1978, rev. F. ČERNOHOUS; MP), i pozorování druhu na 
nalezišti č. 62 prokazují tedy poprvé existenci O. palustris v Nízkých Tatrách. 

Oampanula cervicaria L. 

Podle publikovaného kartogramu rozšíření uvedeného druhu na Sloven
sku (HENDRYCH 1968a: 123), chybí dosud lokality na celém středním a hor
ním toku Hronu:. Nález od Slovenské :Cupči je tedy zřejmě nejsevernějším 
v Pohroní. 
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Oampanula cochleariifolia LAM. 

Z celých jifofol;l . svahů Nízkýph_ ~ater nebyl dosud v)·skyt tohoto zvonku 
znám (cf. Kov ANDA~ 1970 : 202). Naše lokality přispívají tedy významnou 
měrou k upřesnění znalostí o rozšíření druhu v Nízkých Tatrách. 

Oardamine pratensis L. 

Všechny zdejší populace jsou složeny z jedinců poněkud odchylných od 
typu. Exempláře z okolí Moštenice mají silnější, nápadně sivou lodyhu; 
přízemní listy jsou v době květu téměř zdéli lodyhy, mají 3-4 jařma lístků 
a výrazně větší koncový lístek (průměr 2- 2,7 cm); řapíky a vřeteno listu 
jsou chlupaté; korunní lístky jsou poměrně dlouhé (až 13 mm); šešule jsou 
široké 1,6~ 1,8 mm. Některými z těchto znaků (chlupatost fapíku a vřetene 
přízemních listů, velikost koncového lístku a šířka šešulí) a svou ekologií 
(perialpin s výskytem na vápencích ve stupni bučin) odpovídá tento taxon 
druhu O. nemorosa LEJ. sensu ŮBERDORFER (1979). Otázka identity našich 
rostlin s O. nemorosa však není zcela jednoznačná; vzhledem k poněkud jiným 
znakům tohoto taxonu, které uvádí např. HEGI et MARKGRAF (1958) nebo 
JONES (1964). Pro odchylnost by svědčila i značná odleh)ost od dosavadních 
známých výskytů O. nemorosa (jihozápadní Německo, Svýcarsko, Francie). 
Tento taxon by si zaslúhov~l další studium, především cytologických po-
měrů. 

Oardaminopsis arenosa agg. 

Ve sledovaném území je tento druh zastoupen taxonem nesoucím provi
zorní jméno Oardarninopsi8 r;arpatica (MĚSÍČEK 1970). 

Centaurea jacea L. 

Ve studovaném území je druh zastoupen (sensu EHRENDORFER 1973) jen 
poddruhem O. j. subsp. macroptilon (BORB.) HAYEK. Domníváme se však, že 
jde o samostatný druh,' jemuž přísluší při zařazení do rodu Centáurea druhové 
označení O. macroptilon BoRBÁS (syn.: Jacea macroptilon (BORBÁS) SOJÁK). 
Uvedený ·taxon je však v našem území zastoupen zvláštním typem, který 
je možné označit jako O. macroptilon subsp. macroptilon ad subsp. oxylepis 
(WIMM. et GRAB.) Soó verg. (det. J. DOSTÁL), jenž je u nás rozšířen na Slo
vensku od jihovýchodu až po jižní svahy Nízkých Tater. Od Fatry na severo
západ roste pak až do východních Čech jiné plemeno, a sice O. macroptilon 
subsp. oxylepis. 

Centaurea scabiosa L. 

Na všech zjištěných lokalitách ve studovaném území se vyskytuje jen 
naše původní planá forma O. scabiosa var. scabiosa (syn.: Oolymbada scabiosa 
(L.) HoLUB var. scabiosa), jež je jen slabě větvená. Zcela chybí silně větvený 
typ; rozšířený u nás v celém státě druhotně na mezích, podél železničních 
tratí apod. 

Oirsium X linkian1,f,m LOEHR ( = Oirsium erisithales x pannonicum) 

Kromě běžně se vyskytujících kříženců zdejších zástupců' rodu (Oirsium X 
X tataricum et O. X erucagineum) byl nalezen na třech lokalitách (č. 36, 42 
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a 48 hybrid O. X linkianum, udávaný Dostálem (DOSTÁL 1948- 1950) jen z 
Rokoše v jižní části Strážovské hornatiny a od Svarína v Nízkých Tatrách. 
Na všech nových uvedených nalezištích vyskytují se mezi rodiči nejen 
kříženci F v ale i nejrůznější produkty zpětného křížení s oběma rodičov
skými taxony (zejména na lok. č. 36). 

Cirsium X praealpinum BECK ( = Cirsium erisithales X rivulare) 

Velmi vzácný kříženec, uváděný z Československa zatím jen z Oravy na 
sever.ozápadním SloV'ensku (Dos±ÁL 1948-1950). Příčinou jen ojedinělých 
dosavadních nálezů není pravděpodobně nízký stupeú křižitelnosti jednot
livých druhů, ale prostorová izolace, jež vzniká odlišnými ekologickými ná
roky rodičovských taxonů. Pod travertinovým lomem u Kyslé vyskytuje se 
uvedený kříženec ve vice exemplářích spolu s oběma rodiči, z nichž však 
O. erisithales roste převážně na sušší stráňce, kdežto O. rivvJare hlavně v při
léhaj ící bažině při okraji lesa. 

Dactylorhiza X braunii (HALACSY ) BoRSOS et Soó ( = Dactylorhiza 
fuchsii X majalis) 

Jak ukazuje podrobnější studium posledních let, je tento kříženec daleko 
častější, než se dříve soudilo (PROCHÁZKA 1980) a vyskytuje se pravdě
podobně na většině nalezišť, kde rostou ve větším množství pohromadě oba 
rodičovské taxony. Tak byl nalezen v letech 1979-1980 na dalších lokalitách 
na Sumavě (Horská Kvilda, Kvilda, okolí Kašperských Hor), roku 1978 na 
více nalezištích v Krkonoších (PROCHÁZKA 1978) a v Belianských Tatrách 
u Ždiaru (nad pravým břehem potoka na konci Monkovy doliny u obce, leg. 
F. PROCHÁZKA), nyní i v Nízkých Tatrách (na lok. č. 36). Zdá se, že je to 
spolu s D. X aschersoniana (HAUSKN.) Bo:Rsos et Soó ( = D. incarnata X maja
lis) nejčastější kHženec mezi našimi domácími druhy rodu Dactylorhiza. 
Morfologickými znaky stojí uprostřed mezi rodiči , výrazně intermediární je 
i zbarvení květů a především doba kvetení (v době plného rozkvětu kříženců 
dokvétají již poslední květy v květenstvích D. majaiis a rozkvétají teprve 
první u D. fuchsii). 

Danthonia decumbens (L.) DC. 

Materiál z lokalit č. 9 a 47 byl určen jako D. decumbens subsp. decipiens 
O. SCHWARZ et B.A.ssLER, Osterr. Bot. Zeitschr. Ill : 201 (1963) , tedy taxon 
dosud z Československa neudávaný. Výskyt na dalších lokalitách ·v území, 
které mají vápnitý substrát, je velmi pravděpodobný. Na lokalitách č. 5 
a 59 se dá předpokládat výskyt nominátního poddruhu D. decumbens subsp. 
decumbens , a to vzhledem ke ky~elému substrátu či ke společenstvu, v němž 
se zde taxon vyskytuje (na lok. č. 5 společenstvo svazu Violion caninae 
SCHWICK. 44). 

Dianthus superbus L. 

Na lokalitě č. 5 se vyskytuje v naprosto typický_?h ~xemplářích, avšak 
vzácně, D. superbiis subsp. alpestris KARLÍKOVÁ ~x CELAK. Daleko častější 
jsou zde však rostliny s měkkou poléhavou lodyhou, které připomínají D. 
superbus subsp. superbus. Od toho se však liší užšími listy (do 4 mm širokými) 
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a nápadně chudým květenstvím. S velkou pravděpodobností se jedná o pro
dukt introgrese D. superbus subsp. alpestris s některým jiným zástupcem 
sekce Plumaria ("s 'D:.:.praecox?). Velmi·pozoruhodný taxon zasluhující si další 
zevrubné studium a zhodnocení. 

Dorycnium pentaphyllum agg. 

V území se vyskytují oba druhy tohoto okruhu, a sice jak D. germanicum 
(GREMLI) RIKLI, tak i D. herbaceum VILL. Jako hojnější taxon se nám jeví 
D. germanicum, a proto je zajímavé, že FuTÁK (1943) uvádí z okolí Banské 
Bystrice (i z lokality Slovenská :Lupča) pouze druh D. herbaceum. 

Equisetum subgen. Hippochaete 

Význačné nahromadění druhů a kříženců na lokalitě č. 9 severně od Slo
venské :Lupči (kde chybí z našich taxonů pouze E. hyemale) je významné 
nejen z taxonomického, ale i fytogeografického a ekologického hlediska. E. 
ramosissimum je novým druhem pro celé Pohroní, E. variegatum bylo dosud 
známo na horním Hronu jen z jediné lokality. Fytogeograficky ještě vý
znamnější jsou nálezy kříženců E. X meridionale (MILDE) Cmov. ( = E. ra
mosissimum X variegatum) a E. x moorei NEWM. ( = E. hyemale X ramosissi
mum). Vzhledem k závažnosti tématiky byl výskyt uvedených taxonů již 
zpracován samostatně (HROUDA et KRAHULEC 1982). 

Erysimum odoratum agg. 

Skupina druhů ze širšího okruhu E. odoratum je v území zastoupena vzác
nějším druhem E. witmannii ZAWADZKI, zjištěným jen na jediné lokalitě. 
Daleko častější je zde taxon, který nese provizorní jméno „Erysimum vaagi
cum" (viz HOLUB, MĚSÍČEK et JAVŮRKOVÁ 1970 : 352 - 354 a referát P. Tom
šovice na konferenci ČSBS o kritických taxonech, konané v roce 1975). Tento 
taxon je ve studovaném území velmi hojný, především v nižších polohách 
a zastupuje zde výhradně užší okruh agregátu E. odoratum. 

F estuca rubra agg. 

Ve zkoumaném území je uvedený agregát zastoupen typem odpovídají
cím F. rubra subsp. rubra. Na travertiništi při silnici pod Kyslou (lok. č. 34) 
roste však populace, kterou se nám nepodařilo blíže určit. Zdejší rostliny jsou 
zřetelně výběžkaté a charakterizují je téměř sítinovité, svinuté a nápadně 
sivé listy inovačních výběžků, jež připomínají Juncus inflexus. 

Glechoma hirsuta W. et K. 

Zatímco v montánních bučinách západněji položených území Slovenska 
(např. v Lúčasnké Fatře) vyskytuje se tento taxon často, ve studovaném 
území téměř zcela chybí. Byl zde zjištěn jenom na těchto lokalitách, a přesto
že morfotyp odpovídá G. hirsuta, vyžadují zdejší rostliny další studium, 
protože by se mohlo jednat i jen o silně chlupaté sciofilní formy druhu 
Glechoma hederacea L. 

Leucanthemum vulgare agg. 

Z uvedeného agregátu jsme sběrem (MP, det. V. ZELENÝ) doložili z vyšších 
poloh území (lok. č. 42, 47) pouze tetraploidní typ (2n = ± 36), tedy naši 

314 



nejběžnější kopretinu, Leucanthemum ircutianum DC. Je však naneJvys 
pravděpodobné, že v nejteplejších částech regionu vyskytuje se i diploidní 
Leucanthemum vulgare LAM. s. str., které je doloženo z banskobystrických 
dolomitú (ZELENÝ 1972), i z jižních svahů Nízkých Tater mimo naše území 
(poblíž chaty SNP, V. Zelený in litt.), přičemž není zcela vyloučen ani zdejší 
výskyt dalších našich taxonů z tohoto okruhu (cf. ZELENÝ 1972). 

Linum tenuifolium L. 

Len tenkolistý má výraznou arelu v prostoru severozápadně od Banské 
Bystrice (FuTÁK 1947 : 244, mapa 16). Náš nález severně od Slovenské :Cupči 
ukazuje, že druh je rozšířen i proti toku Hronu východně od Banské Bystrice. 

Luzula luzuloides (LAM.) DANDY et WILM. 

Populace ve vyšších polohách hřebenů (lokality č. 38, 40, 52 a 54) odpoví
dají svým habitem plně taxonu L. l. subsp. cuprina (RocH. ex AscHERS. et 
GRAEBN.) CHRTEK et KŘÍSA. Otázka existence tohoto taxonu však ještě není 
zcela vyřešena. Ve studovaném území (podobně jako i jinde, například 
v Krkonoších) je pozorovatelná spíše klinální variabilita od jedinců typické 
L. l. subsp. luzuloides v nižších nebo stinných polohách k typickým jedincům 
L. l. subsp. cuprina na nelesních plochách hřebenových poloh pohoří. 

Lysimachia nemorum L. 

Výskyt ve sledovaném území leží při jižní hranici rozšíření tohoto druhu 
v Západních Karpatech. Z Nízkých Tater dosud chyběly konkrétní údaje 
o existenci L. nemornm (cf. HENDRYCH 1966: 146), takže naše lokality jsou 
první v dosti rozsáhlém území. 

M edicago lupulina L. 
Tento taxon je v území zastoupen dvěma typy. První, se žláznatými stop

kami, kalichy a lusky, odpovídá M. l. subsp. willdenowiana (KocH) SOJÁK 
(syn.: M. l. subsp.jalasii auct. ft. čechoslov. non RoTHM.), druhý, nežláznatý, 
lze přiřadit k M. l. subsp. lupulina . . M. l. subsp. willdenowiana je v území 
značně rozšířena. Vyskytuje se jak ve vyšších polohách (kde roste pouze 
tento taxon), tak i v nižších územích na mezických až hygrofilních stano
vištích (lok. č. 2, 6, 9, 21, 35, 42, 54, 57, 68). Nominátní poddruh M. l. subsp. 
lupulina je vázán pouze na xerotermní společenstva na silně vápnitých pů
dách (lok. č. 6, 9, ll). Pokud se oba taxony vyskytují na téže lokalitě, jsou od 
sebe ekologicky izolovány. Například na lokalitě č. 9 roste M. l. subsp. lupu
lina ve společenstvech svazu Bromion erecti KocH 26, kdežto M. l. suhsp. 
willdenowiana ve společenstvech svazu Oaricion davallianae KLIKA 34. To 
odpovídá i skuteč~nostem pozorovaným námi i v dalších regionech Českoslo
venska (např. v Ceském krasu, Slovenském krasu atd.) a svědčí to 'o tom, 
že pozorované rozdíly v habitu mají daleko hlubší pozadí v biologii obou těch
to taxonů. 

Odontites liltea (L.) CLAIRV. 

V prostoru mezi Slovenskou :Cupčou, Podkonicemi a Moštenicou se tento 
druh vyskytuje velmi hojně v xerotermních travinných porostech. Tato 
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arela patří k nejsevernějším na Slovensku a je nejsevernější na Pohroní (cf. 
FUTÁK 1943, ma:J?a_7, HENDRYC~- ~968a: 157). 

Ophrys insectif era L. 

Tořič hmyzonosný roste sice na Slovensku roztroušeně od Devínské Kobyly 
celými Karpatami až po Pepiny a Hradovou u Košic, jen zřídka však vystu
puje až do montánního stupně (Belianské Tatry, Nízké Tatry - Demanovská 
dolina, Muráňská vysočina atd.). Obdobné rozšíření je i v našem území. Nej
více lokalit je v nadmořských výškách pod 500 m (č. 3, 7, 10, 25), dvě do 
700 m (č. 22. 36), jen jediná do 800 m (č. 21) a jedno naleziště (č. 50) leží ve 
výšce 990 m n. m., tedy při horní hranici rozšíření druhu na Slovensku. 

Orchis X loreziana BR U EGG. ( = Orchis mascula X pallens) 

Tento hybrid je znám ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Bulharska, 
§ovětského svazu a Maďarska (PEITZ 1972). V některých územích (např. ve 
Svýcarsku) je dokonce nejčastějším hybridem v rámci tamních zástupců 
celé čeledi Orchidaceae (REINHARD 1967). U nás byl objeven až v roce 1973 
F. Kryškou v Súfovských skalách na západním Slovensku (PorrŮ'ČEK et 
KRYŠKA 1976) , kde je od té doby pravidelně sledován (KRYŠKA in litt.) a kde 
byl později nalezen dokonce i v čistě bíle kvetoucí formě, zatím v literatuře 
neudávané. V uvedeném případě se však nejedná o typickou notomorfu 
(Orchis mascula subsp. mascula x pallens), nýbrž o produkt křížení Orchis 
mascula subsp. signifera {VEST) Soó X Orchis pallens L. , označovaný jako 
Orchis X loreziana nm. kisslingii (BECK) POTŮČEK in PoTUČEK et KRYŠKA, 
Preslia 48 : 132, 1976. 

Na Slovensku byl však Orchis X loreziana n m. kisslingii sbírán již dříve, 
a sice na Veterníku (Winterberg) u Skalice (1954, leg. ZÁBRANSKÝ, BRU). 
Původně byl sběr determinován jako Orchis pallens s poznámkou „netypický 
exemplář". Teprve při revizi v roce 1977 se ukázalo, že jde o výše uvedeného 
křížence. 

V květnu roku 1980 pozoroval jsem v jediném exempláři O. x loreziana n.m. 
kisslingii ve studovaném území na lokalitě č. 3, kde rostl společně s častěj
ším O. pallens a vzácným O. masc,ula su bsp. signif era. 

V roce 1974 pozoroval jsem dva exempláře téhož křížence ještě na dalším, 
dosud neznámém nalezišti, a sice _:v okrese _Gottwaldov, severovýchodně od 
kóty 543 (Drdol) jihozápadně od Zelechovic. 'Pojednávaný hybrid se vysky
tuje tedy nejen na Slovensku, ale i v českých zemích a jeho výskyt lze tedy 
očekávat ještě i na dalších společných nalezištích o.bou rodičů, zejména 
v oblasti Moravskoslezských Beskyd, Bílých Karpat a Strážovské hornatiny. 

Orchis tridentata ScoP. 

Dosavadní nejsevernější lokality druhu na Slovensku ležely v Kremnických 
horách (cf. FuTÁK 1943) a v západní části Slovenského Rudohorí, kde byl 
tento taxon objeven až v sedmdesátých letech na jihozápadních svazích 
Vysoké (kóta 995) severovýchodně od :Cubietové (cf. PROCHÁZKA 1980). Pro
tože naším státním územím probíhá severní hranice světového areálu O. tri
dentata, tvořily ji dosud výše uvedené lokality. Vstavač trojzubý byl však 
nalezen na dalších dvou nalezištích (č'. 3 a 36) i v popisovaném území a tím 
se dosavadní hranice celkového areálu posouvá dále k severu. 
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Petasites kablikianus TAUSCH ex BERCHTOLD 

V Ní~kých Tatrách byl dosud tento druh znám pouze ze severu (Dema
novská dolina) a z více lokalit ve východní části (TOMAN et STARÝ 1966). 
Další nejbližší naleziště leží ve Vefké Fatře (Harmanec ). Hiát mezi těmito 
dvěma výskyty byl zmenšen námi objevenou lokalitou (leg. F. PROCHÁZKA, 
1979, MP; rev. J. TOMAN) , na níž druh roste na odumfolé travertinové kupě . 
Dále k západu byl P. kablikianus nalezen v dolině Malá a Vetká Ramžina 
nad Tureckou ve Vefké Fatře a ve Starohorské dolině oddělující V. Fatru od 
N. Tater, mezi Starými Horami a Dolným Jelencem, také na t ravertinové 
kupě (vše F. KRARULEC). 

Phleum hirsutum HoNCK. 

Druh byl zjištěn pouze v nadmořských výškách nad 1000 m. Většina je
dinců je zajímavá tím, že má plevy na okrajích jen nepatrně brvité (tvar 
i 4,élka odpovídá typu). Podobný morfotyp nebyl zatím pozorován nikde 
v Ceskoslovensku, ani jinde ve střední Evropě (J. DvoŘÁK in litt.), a proto 
vyžaduje další studium. 

P'ulmonaria officinalis agg. 

P. officinalis L. a P. obscura DuM. vystupují v území jako výškové vika
rianty. P. officinalis je svým výskytem vázána na stupeň doubrav, kdežto 
P. obscura roste v bučinách. Prostorové oddělení není zde však úplné , oba 
druhy rostou ojediněle i společně (lok. č. 29). 

Ranunculus sardous CR. 

Jedinci nalezení ve zkoumaném území odpovídají taxonu R. s. subsp. 
sardous (cf. HOLUB, MĚSÍČEK et JAVURKOVÁ 1972). 

Salix X subcinerea ANDERSS. ( = Salix cinerea X silesiaca) 

V ~ávěru Hiadiefské doliny (pod Hiadefským sedlem ha styku vápenců 
a granitu) se vyskytují v horách běžné hybridní kombinace vrb, jako 
S. X suba,urita ANDERSS. ( = S. aurita X silesiaca) a S. X subcaprea ANDERSS. 
( = S „ cáprea X silesiaca). Díky ~tykli dvou odlišných substrátů dochází však 
na uvedené lokalitě i ke kontaktu S. cinerea L. a S. silesiaca WrLLD., tedy 
druhů většinou od sebe prostorově izolovaných. Proto zde mohl'být nalezen 
yzácný kříženec S. X subcinerea (leg . F. KR;AlIULEC, det. J. CHMELAŘ). 

Scopolia carniolica JAOQ. 

Tento v Československu velmi vzácný druh ve studovaném území objevil 
NEUBElILER a publikoval VAREČKA (1857). Originální údaj zní „Oberhalb 
Kyselá (sic!) 'in den Moštjenicer Waldem, g~funden vom Herm Waldbereiter 
Neubehler". Tento údaj nebyl zřejmě později ověřen, i když byl přejímán 
do novějších publikací (např. POLÍVKA, DOMIN et PODPĚRA 1928 : 513, avšak 
zde s chybnou lokalizací „na jižní:rp. Slovensku nad Kyselou u Moštěnic"). 
FuTÁK ( 1943 : 90) píše, že pokud by byl 'tento údaj ověřen, jednalo by se 
o geobotanicky velmi cenný údaj. Pablen kraňský 'se· nám podařilo najít 
v létě roku 1979 (leg. F. PROCHÁZKA, MP). Vyskytuje se hojně v rokli nad 
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minerálními prameny u Kyslé, a to od dolního okraje lesa až po horní okraj 
na kótě Hadlanka. Společenstvo se S. carniolica zaznamenal J . Lepš, který 
nám poskytl n~sledující snímek ;_ _ 

I :„ ,._„ • -•· „-,,,, 

Kyslá, dolní okraj rokle nad minerálními prameny; 64 m2, sklon 15°, orientace J ; pokryv
nost E3 25%, E2 (0 % , E1 75%; 13. 5. 1980 
E3: Fagus sylvatica 1-2, Fraxinus exc Jlsior 1-2. 
E 2 : Corylus avellana 2, Sambucus racemosa 1, Fraxinus excelsior l, Fagus sylvatica 1. 
E 1 : A llium ursinum subsp. ucrainicum 4, Scopolia carniolica 2, A rum alpinum +, Lunaria 

rediviva +, Dentaria bulbifera l, Aegopodium podagraria I, Urtica dioica 1, Picea abies juv. +, 
Stellaria holostea +, Ásperula odorata l, Asarum europaeum +, Stellaria nemorum +, My
celis muralis r, Corydrilis cava +, Polygona,tum multiflorum +, Sambucus racemosa juv. r, 
H ypericum hirsutu,m +, Astrantia maj01· + , Cirsium erisithales r, Pulmonaria obscura + , 
Lctmia.strum montan,um +, Ajuga reptans r, Fraxinus excelsior juv. +, Angelico sylvestris r, 
Lamium maculalum subsp . cupreu,m +, Alliaria pp,tiolata r, Viola hirta r, Stachy s alpina, +, 
Cardamine impatiens r, Rubus idaeus +, .Arctium minus r, Salvia gLutinosa r, Hypericum 
perf oratum r, Euphorbia amygdaloid es r, Ribes uva-crispa r. 

Sisymbrium strictissimum I.J. 

Výskyt u Slovenské L.upči navazuje na další lokality tohoto druhu v okolí 
Banské Bystrice (cf. HENDRYCH 1968a : 169). 

Sorbus torminalis (L.) CR. 

Nově objevené lokality jsou vysunuty nejdále do Nízkých Tater a Hore
hroní (cf. Fu1'ÁK 1947 : 253, mapa 25). 

Teucrium botrys L. 

Zjištěná lokalita u Slovenské Bupči doplňuje známé lokality z okolí Banské 
Bystrice, kde je jediný dosud známý výskyt druhu na Pohroní (cf. FuTÁK 
1947 : 255, mapa 27). 

T hel ypteris palustris SCHOTT 

S výjimkou Východoslovenské nížiny je druh na Slovensku vzácný, zvláště 
pak v karpatské oblasti (cf. mapa 20 in FuTÁK 1966b). Z Nízkých Tater 
byla dosud známa jen jediná lokalita, a sice ze Svatojánské doliny (SILLINGER 
1930 in ScHIDLAY apud FuTÁK op. c.). V popisovaném území byl druh na
lezen až v roce 1979 (leg. F. PROCHÁZKA, MP) na svahovém prameništj těsně 
nad silnicí z M:oštenice do Kaliště (V od hájovny v údolí potoka Cierna) 
v nadmořské výšce ca 600 m. Tvoří zde nevelký porost spolu s několika další
mi významnými druhy, k nimž náleží kupříkladu Epipactis palustris, Po
tentilla palustris, Blysmus compressus, Carex davalliana, Parnassia palustris 
a Triglochin palustre. 

Trifolium pannonicum J ACQ. 

Jedná se o první údaje z Nízkých Tater (cf. HENDRYCH 1968b). Zdejší vý
skyt zřejmě souvisí s častějším výskytem T. pan.nonicum v Kremnickém 
pohorí. 

Valeriana simplicifolia (REICHENB.) KABATH 

Na lokalitě č. 34 (travertiniště při silnici pod Kyslou) se vyskytuje jak 
typická V. simplicifolia, tak i exempláře s různě hluboko dělenými lodyžními 
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listy. Tyto exempláře se zdají být hybridem mezi V. dioica a V. simplicifolia. 
Tato populace by si zasloužila další studium vzhledem k nejasnému vzájem
nému vztahu obou druhů i k přechodným tvarům mezi oběma druhy, které 
jsou zatím uváděny pouze z některých částí areálu (cf. vVEBERLING 1970). 

FYTOGEOGRAFICKÉ HODNOCENÍ 

Podle členění pro Flóru ČSR (ANONYMUS 1959) leží studované území ve 
dvou fytogeografických okresech: Nízké Tatry a Banskobystrické dolomity. 
Podle Futákova členění (FuTÁK 1966a) je však celé součástí Nízkých Tater, 
protože u vedený autor Banskobystrické dolomity jako samostatný okres 
neuznává. Na základě našeho studia. území na výškovém transektu se lze 
k této otázce vyslovit obšírněji. 

Okolní horská území mají větší nadmořskou výšku, dosahují nad alpinskou 
hranici lesa, a to určuje hlavní floristické rozdíly. Převážně žulový masiv 
Prašivé, se kterým námi sledované území hraničí na východě, se odlišuje 
především druhy kyselých substrátů (viz též J ESLÍK 1970), například Aconi
tum napellus s. 1., Arabis alpina, Oampanula alpina, Empetrum hermaphro
ditum, Epilobium alsinifolium, E. anagallidifolium , F estuca pieta, F. supi na, 
Gentiana punctata, Hieracium alpinum, Juncus trifidus , J.uniperus communis 
subsp. alpina, Pinus mugo, Poa laxa , Prunus padus subsp. borealis, Salix 
herbacea. 

Na západě je s naším územím spojena masívem Zvolenu nad Donovaly 
Vefká Fatra. Tu odlišuje celá řada taxonů , t ypických především pro vápnité 
horniny ve vyšších nadmořských výškách: A stragalus alpinus, A. australis , 
A. penduliflorus, Carex sempervirens, Festuca carpatica, Gentiana clusii, 
Globularia cordifolia, Hieracium alpinum, L eontopodium alpinum, Minuartia 
kitaibelii , Pedicularis hacquetii, Pinus mugo, Saussurea discolor, Veronica 
fruticans a další druhy (cf. GREBENŠČIKOV et al. 1956). Pro nižší polohy jižní 
části Vefké Fatry je typický j eště Oyclamen fatrense HALDA et SOJÁK, který 
také v námi sledovaném regionu chybí. 

Území na severním svahu hřebene nejzápadnější části Nízkých Tater, 
v okolí Korytnice, odlišuje se vyšším kvantitativním zastoupením dealpinů, 
např. Clematis alpina, Tofieldia calyculata (kvant.), Moehringia muscosa 
(kvant.). Z dalších významných druhů u Korytnice roste ještě Laserpitium 
archangelica a často Gymnadenia odoratissima, opět druhy, které v námi 
sledovaném území chybí. 

V nižších polohách již není naše území tak do hře ohraničeno vůči územím 
sousedním, což souvisí především se stejným substrátem okolních regionů. 

Základní fytogeografický charakter Moštenické doliny je určován několika 
faktory: 

hřeben nezasahuje nad alpinskou hranici lesa, 
sousední území zasahující nad alpinskou hranici lesa jsou zcela odlišné 
geologické stavby, 
území je vápencové a nemá přímé ·propojení s alpinskou vegetací na 
vápnitých substrátech v jiných částech Nízkých Tater, 
region má přímé propojení s vápnitými substráty v údolí Hronu. 

Alpinské taxony jsou ve studovaném území zastoupeny poměrně málo 
(Avenastrum planiculme, A. versicolor, Bupleurum *vapincense, Geum mon
tanum, Hieracium aurantiacum, H . prenanthoides, Hypochoeris uniflora, Li-
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num extraaxillare, Phleum commutat 1um, P. hirsutum, Potentilla aurea, . Ra
nunculus pseudomontan·us, Rhinanthus pulcher, Veratrum *lobelianum, Viola 
*sudetica. Jsou to'" vš.echno druhs. se ,širší ekologickou amplitudou, rostoucí 
obvykle ve společenstvech více svažú '(Nardion, Oalamagrostion villosae, Oala
magrostion arundinaceae ). Některé z nich pak často sestupují z alpinských 
poloh hl uboko do lesního stupně , avšak pouze v určitém typu společ~nstev , 
např. Viola *sudetica a zejména Potentilla aurea (cf. SILLINGER 1933 : 157 , 
158). K těmto taxonům ještě pa,tří ekologicky odlišná skupina nivních druhů 
(svaz Adenostylion), jež má přirozený přesah do společenstev podsvazu Ace
renion svazu Fagion a do společenstev řádu Petasito-Ohaerophylletalia MoRA
RIU 1967 (třída Galio- Urticetea PASS. ex KOPECKÝ 1969). Jsou to tedy opět 
druhy eurytopnější povahy (A denostyles alliariae, Cicerbita alpina, Delphiniiim 
elatum, Doronicum a'ustriacum, Ranv.:ncillus platanifolius). 

Dále se zde vyskytuje malá skupina stenotopních druhů, které ma jí po
měrně úzce vyhraněné stanovištní nároky, rostou však na příhodných stano
vištích od montánního do alpinského stupně: Crepis jacquinii, Oampanula 
cochleariifolia , O. serrata, Poa alpina. Sem je nutné připojit i skupinu de
alpinů, které mají - mimo alpinský stupeň - také poměrně úzkou ekolo
gickou amplitudu: Aster bellidiastrum, Oortusa matthioli , K ernera saxatilis, 
Jl1 oehringia muscosa, Primv.,la auricula, Tofieldia calyculata. Těchto dealpin
ských taxonů je v území poměrně malý počet , což zřejmě souvisí s nepro
pojením po vhodných substrátech s polohami , kde je v západní části Karpat 
těžiště jejich výskytu. 

Daleko větší zdejší skupinou druhů, pro území velmi charakteristickou, 
jsou perialpiny. Taxony sem náležející vytvářejí velmi bohatá společenstva , 
ať už travinná, anebo jako podrost světlých lesů (reliktních borů a vápno
milných bučin). Z nejvýznamnějších perialpinských taxonů uvádíme tyto: 
Acinos alpinus , Allium ochroleuC'Um , Anthyllis *carpatica, Buphthalmitrn salici
folium , Oalamagrostis varia, Campanula *elliptica, Oardaminopsis carpatica, 
Cardamine cf. nernorosa, Carduus *glaucus, Oarex alba, O. *claviformis, O. 
ornithopoda, Ootoneaster tomentosus , Oentaureá *mollis, Oirsium erisithales, 
Crataegus lindmanii, Dianthus *latifolius, Erysimum witmannii, Gentiana 
cruciata, Gentianella amarella, G. lutescens, Gentianopsis ciliata, Hypochoeris 
maculata, K nautia kiiaibelii , Laserpitium latifolium, Leontodon incanus, Phy
teuma orbiculare, Polygala *brachyptera, Pulsat-illa slavica, Rubus saxatilis, 
Scabiosa columbaria, Senecio umbrosus , Sesleria varia, Thesium alpínum, 
T hlaspi tatrense a Valeriana tripteris. 

Velmi významnou součástí zdejší flóry jsou druhy montánní, vázané přede
vším na bučiny, které tvoří většinu vegetačního krytu *zemí. Z typických 
montánních taxonů a průvo'dních druhů bučin možno uvést Aconitum varie
gatum, Actaea spicata , Anthriscus nitida, Oampanula latifolia, Oardamine 
impatiens, Oarduus personata, Oentaurea phrygia, Ohaerophyllum hirsutum, 
OoY-allorhiza trifida, Daphne mezereum, Epipactis microphylla, Festuca altis
sima, Galium schultesii, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Hacquetia 
epipaetis, Homogyne alpina, Hordelymus europaeus, Hypericum maculatum, 
Lonicera nigra , Lunaria rediviva, Lysimrachia nemorum, M elica uniflora, 
Milium effusum, Moneses uniflora, Petasites albus, P. kablikianus , Pleuro
spermUtm austriacum, f!seudorchis .albirJ,a, Ribes alpínum, R . petraeirm, Rosa 
pendulina, Rumex alpestris, Salix silesiaca, S~lvia glutinosq,, Senecio s_ub
alpin'Us, .. Stachys ,alpina\ Tra·unsteinera globosa, Valeriana sirµpJic,if~lia, Viola 
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biflora atd. Je jich daleko více, vesměs jsou to však druhy, až na několik 
výjimek (např. Scopolia carniolica), v horských oblastech Slovenska dosti 
časté, a proto nevhodné pro eventuální vyjádření odlišnosti území. Ta je 
dána kromě značně velké skupiny perialpinských druhů, ze)ména kombinací 
perialpinů s termofilními prvky. 

Termofilní druhy lze zhruba rozdělit podle jejich vztahu k teplotě do dvou 
výrazně se odlišujících skupin. První obsahuje méně náročné druhy, které 
lze označit spíše jako subtermofilní, kdežto druhou skládají značně xeroterm
ní taxony, vázané převážně jen na stupeň doubrav. 

Ke skupině subtermo:filních druhů je možno zařadit Acer campestre, Ajuga 
genevensis, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica, A. tinctoria, Bromus 
monocladus, Bupleurum falcatum, Cephalanthera damasonium, O. longifolia, 
O. rubra, Cirsium pannonic1J.,m, Crepis praemorsa, Euphorbia polychroma, 
Filipendula vulgaris, Genista pilosa, Geranium sanguineum, Hippocrepis 
comosa, Ligustrum vulgare, Lithospermum officinale, M elittis *carpatica, 
Peucedanum cervaria, Phleum phleoides, Polygala major, Polygonatum odo
ratum, Potentilla thuringiaca, Quercus petraea, Senecio integrifoliiis, Sorbus 
aria, S. torminalis, Teucrium chamaedrys, Trifolium ochroleucon, T. panno
nicum, V erbascum densiflorum a Viburnum lantana. 

Právě kombinace těchto druhů s perialpiny způsobuje výraznou bohatost 
zdejších společenstev, podobně jako na dalších vápencích a dolomitech v Zá
padních Karpatech (cf. HOLUB 1970 : 115). Výše uvedené subtermofilní 
taxony dosahují v řadě případů až do nejvyšších výšek jižního svahu hlav
ního hřebene Nízkých Tater. Tak na Hadlance roste Phleum phleoides spo
lečně s P. commutatum a P. hirsutum nebo v subtermofilní nivě pod vrcholem 
Kozího chrbátu vyskytují se vedle alpinských prvků Euphorbia polychroma, 
Hippocrepis comosa, Potentilla thiiringiaca, Teucrium chamaedrys apod. 

Skupina výrazně xerotermních taxonů je ve studovaném území značně ob
sáhlá a zahrnuje mnohé prvky, jež zde mají velmi předsunutá naleziště na 
Pohroní. Sem patří Achillea nobilis, Alyssum alyssoides, Anemone sylvestris, 
Anthemis tinctoria; Artemisia campestris, Aster amellus, Aurinia saxatilis, 
Bothriochloa ischaemum, Bromus erectus, Buglossoides purpurocaerulea, Cam
panula cervicaria, Carex humilis, O. michelii, Centaurea stoebe, Cornus mas, 
Dianthus armeria, Dorycnium germanicum, D. herbaceum, Equisetum ramo
sissimum, Eryngium campestre, Festuca pallens, F. pseudovina, Globularia 
punctata, Hyssopus officinalis, lnula ensifolia, Koeleria -macrantha, Lactuca 
viminea, Linurn flavum, L. tenuifolium, Melica ciliata, JJ1uscari racernosum, 
Odontites lutea, Potentilla arenaria, P. pusilla, Prunella grandiflora, P. laci
niata, Pulsatilla grandis, Quercus cerris, Rosa gallica, R. pimpinellifolia, Sca
biosa ochroleuca, Sedum album, Seseli annuum, S. osseum, Stachys germanica, 
S. recta, Stipa joannis, Teucrium botrys, Thesium linophyllon, Veronica orchi
dea, V. spicata atd. 

K těmto druhům je nutno přiřadit ještě dosti velkou skupinu teplomilných 
polních plevelů, jež má také značnou indikační hodnotu (Ajuga chamaepitys, 
Anagallis .foemina, Bromus japonicus, Conringia orientalis, Orepis rhoedi
folia, O. setosa, Euphorbia falcata , Kickxia elatine, Misopates orontium, Ra
nunculus sardoits, Stachys annua, Thymelaea passerina atd.). 

V tomto rozboru květeny je zapotřebí uvést ještě i menší druhové skupiny, 
jejichž rozšíření není v tomto území tak výrazně určováno teplotou či nad
mořskou výškou, nýbrž stanovištěm. Největší význam má soubor druhů pra-
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menišť, travertinišť a slatin (Carex davalliana, O. distans, O. lepidocarpa, 
O. paniculata, Eleocharis quinqueflora, E. uniglumis, Epipactis palustris, 
Equisetum hyema?e.) E. telmateia,_jj}. variegatum, Eriophorum latifolium, Jun
cus inflexus, Parndrssia palustris, 'Pinguicula vulgaris, Triglochin palustre, 
Valeriana dioica, V. simplicifolia atd.). 

Daleko menší je skupina acidofytů. To souvisí především s tím, že pouze 
malá část území má jako podklad kyselé horniny (především kvarcity), 
tj. oblast ohraničená kótami Skorušiny, Barania hlava, Hrubý vrch a bývalou 
obcí Kalište. Tato oblast je téměř souvisle pokryta lesem, často druhotnými 
smrčinami, a proto k výraznějšímu rozšíření nelesních acidofytů nedošlo. 
Uplatňují se však do jisté míry i v oblasti vápnitých hornin, především na 
hřebeni, kde dochází k odvápnění svrchních půdních horizontů (viz poznámka 
u Avenastrum versicolor). K typicky acidofytním druhům můžeme v území 
počítat Drosera rotundifolia (svahové rašeliniště na žule v závěru Hiadierské 
doliny), Festuca ovina, Luzula luzulina, Nardus stricta, Polygala vulgaris 
a Salix eleagnos. 

Z hlediska geoelementů a migroelementú se v území setkáváme s řadou 
dosti odlišných typů. K subatlantským náleží Lysimachia nemorum, Scor
zonera humilis, Veronica montana, k dáckému migroelementu (sensu HEN

DRYCH et HENDRYCHOVÁ 1979) patří řada druhů (Aconitum moldavicum, 
Campanula serrata, Cirsium erisithales, Centaurea *mollis atd.), nejvýznam
nějším je Scopolia carniolica, která zde má jednu z nejzápadnějších lokalit 
v Západních Karpatech vůbec. K migroelementu illyrsko-norickému náleží 
kupříkladu Allium carinatum, Dorycnium germanicum apod. 

Z hlediska výškového rozšíření některých taxonů je možno ve studova
ném území pozorovat některé zajímavé závislosti. Většina alpinských druhů 
a druhů niv je úzce vázána jen na oblast hlavního hřebene. Dále od hřebene 
se tyto druhy vyskytují velmi zřídka, a to i když dané místo dosahuje znač 
ných nadmořských. výšek. Poněkud širší rozšíření mají dealpiny a montánně
-alpinské taxony. Žádný z nich však nesestupuje do stupně doubrav. Naproti 
tomu perialpinské taxony jsou velmi hojně rozšířeny ve stupni bučin a řada 
z nich je i častá ve stupni doubrav (zde jsou to především druhy vázané 
svým výskytem na reliktní bory). Montánní druhy a druhy bučin jsou vý
razně omezeny svým rozšířením na stupeň bučin, výjimku tvoří jen několik 
taxonů (Picea abies, Calamagrostis villosa, Moneses uniflora), které se vysky
tují v inverzních polohách na dnech roklí severně od Slovenské Bupči. 

Ty druhy, jež jsme označili z hlediska území jako subtermofilní, rostou 
po celém výškovém transektu a nezřídka dosahují až do nejvyšších výšek 
hlav.ního hřebene. Některé z nich však vyznívají již dříve, ale v každém pří
padě až ve stupni bučin. Naopak skupina xerotermních taxonů je výrazně 
omezena jen na stupeň doubrav. Četné z druhů této skupiny mají nejvyšší 
lokalitu v území nad Moštenicou, na kótě Hrby (Oornus mas, Festuca pallens, 
Aurinia saxatilis, Rosa pimpinellifolia, Seseli osseum, Buglossoides purpuro
caerulea, Lactuca viminea, M elica ciliata, Stachy s recta). 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že jsou od sebe výrazně floristicky odli
šeny stupeň doubrav a stupeň bučin. A nejsou to pouze lesní druhy, které 
tyto dva stupně diferencují, ale naopak je to celá řada nelesních druhů. To 
je význ~mné především proto, že právě bezlesá stanoviště oba stupně pro
pojují. Cetné taxony sestupují na nelesních stanovištích až k Moštenici, 
vyskytují se tedy v sevřených údolích vyšších poloh, kdežto níže v otevřeném 
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. údolí už zcela chybí (např. Allium carinatum). Existují zde i příbuzné taxony, 
které v tomto území vystupují jako výškové vikarianty: Anthyllis *carpatica 
a P'ulmonaria obscura ve stupni bučin, kdežto Anthyllis *vulneraria a Pulmo
naria officinalis ve stupni doubrav. 

ZÁV'f~R 

Zhodnotíme-li na základě vyse uvedených skutečností otázku existence 
či neexistence samostatného fytogeografického okresu Banskobystrické dolo
mity, pak dospíváme k názoru, že tento okres existuje . 

Oba okresy (Nízke Tatry a Banskobystrické dolomity) jsou rozlišeny řadou · 
taxonů přirozených společenstev, přičemž Nízké Tatry charakterizuje oproti 
Banskobystrickým dolomitům i absence mnoha teplomilných plevelů. Na
opak pro okres Banskobystrické dolomity je význačný výskyt řady xero
termních taxonů (podrobněj i je uvádí FuTÁK 1943), které zcela chybí v Níz
kých Tatrách. 

Jsme si vědomi toho, že z druhů, jež jsme uvedli jako xerotermní , vysky
tují se mnohé též na vápencích Nízkých Tater, například Festuca pallens 
nebo Seseli osseum (cf. SrLLINGER 1933 : 293). Souvisí to s problémem, že 
jakákoliv klasifikace v tomto směru je vždy pouze relativní. Zdejší skupina 
xerotermních druhů má totiž úzký vztah k migračnímu proudu z jižního Slo
venska. Tento migrační proud zaujímá na dolním Pohroní značnou šířku, ale 
již na střednílft Hronu je výrazně omezen jen na jeho údolí, kterým proniká 
až do okolí Banské Bystrice. Zde se výrazně štěpí, přičemž jedna větev smě
řuje do VeTké Fatry a druhý proud dále do Pohraní (cf. FuTÁK 1943). To , že 
zde v liv jižního Slovenska není tak silný jako například v Pováží; je možno 
vysvětlit větším střídáním různých geologických substrátů v Pohroní než 
v Pováží , kde je téměř celý tok Váhu lemován otevřenými stanovišti na jed
notném substrátu (na vápencích a dolomitech). 

Výrazné nahromadění xerotermních taxonů ve fytogeografickém okrese 
Banskobystrické dolomity je zfojmě způsobeno jak příhodným podkladem, 
tak i klimatem. Jak je vidět z klimadiagramu stanice Slovenská :Cupča, 
uvedeného v naší předchozí práci o květeně Moštenické doliny (PROCHÁZKA 
et KRAHULEC 1982), je zde srážkové maximum v květnu, kdežto teplotní 
maximum v červenci. Tato skutečnost zvyšuje xerotermnost území v létě , 
naopak v jarních měsících je klima více oceanické. Není zde sice suché období, 
ale tendence k jeho vytvoření je značně výrazná. Naproti tomu značně při
bývá s nadmořskou výškou nejen srážek, ale dochází i k časovému vyrovnání 
maxima srážek a teplot. 

Z prezentovaného rozboru vyplývá ještě jeden obecněji platný závěr. 
Horní hranice výskytu subtermofilních druhů (v našem pojetí!) leží značně 
vysoko, nezřídka až v nejvyšších polohách montánního stupně. Naopak 
skupina těchto druhů zcela chybí v úz~mí tvoře~ém kyselými horninami. 
To je nutné si uvědomit při posuzování poměrů v Cechách, kde hranice roz
šíření četných termofilních druhů také není dána termickými poměry, nýbrž 
substrátem (edaficky). Proto vznikají při fytogeografickém členění Cech 
problémy s určitými anomálními případy, kdy buď člověk vytvořil nové 
edatopy umožňující šíření termofytil, anebo kdy se v určitých územích 
vyskytují substráty vhodné pro termofytní druhy i ve vyšších polohách. To 
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je v Karpatech - na rozdíl od Českého masivu - zcela běžná situace. Z prak 
tického hlediska, byť však s určitými omezeními, lze snad použít princip 
členění na termofytikum, mesofytikum a oreofytikum v českých zemích, na
prosto ho však nělze~ uplatnit na·· Slovensku, a tedy jako jednotný princip 
fytogeografického členění celého území Československa. 

Doplněk ke Květeně okolí Moštenice 

V roce I982 byly L. Hroudou a. F. Krahulcem nalezeny ještě tyto druhy, neuvedené v 
Květeně okolí Moštenice (P.1.wCHÁZKA et KRAHULEC 1982): 
Allium vineale L. 28, 58. 
Avenochloa praeusta (REICHENB.) SoJÁK 5, 
Oardamine amara L. subsp. opizii (J. S. et K. B. PRESL) ČELAK. 51; O. flexuosa WITH. 44, 

O. hirsuta L. 33. 
Oonium maculatum L. 2, 28. 
Orchis morio L . 5. 
Ranunculus polyanthemos L. 48. 

Druhy rodu Orataegus uvedené v „Květeně ... " revidoval A. Roubal, kterému též děku
jeme. 

SUMMARY 

The present paper gives an analysis of the florn, of the Moštenica watershecl published by PRO
CHÁZKA et KRAHULEC (1982). The ~tudied area is situated_ on the southern slopes ofthe Nízke Ta
try Mts. from the main mountain range to the valley of the river Hron. Large elevation amplitude 
(between 395 and 1330 m a.s.I.), different climate and bedrock are responsible for the diversity 
of habitats and flora (more than 900 species). Much of the area is covered by be~h forests both of 
herb-poor (aeidophilous) and herb -rich (mesophilous and calcareous) forests. Some orchid species 
(species of Cephalanthera and Epipactis, Oypripediurn calceolus, Corallorhiza trifida, etc. ) are very 
typical of calcareous beech forests with Calamagrostis var'ia and/or Carex alba, as dominants of 
herb layer. An important fragment of herb-rich scree forest with Adenostyles alliariae, Cicerbita 
alpúia etc. is present on the east slope of Mt , Kozí chrbát (the highest point of the area). 

The lower part of the area studied is in the grade of oak-hornbeam forests, but they are mostly 
replaced by xerothermic pastures. Fragments of oak- ornbeam forests very often have Cornus 
mas and other xerothermous plant spec ies on their margins. North of the Slovenská :Cupča 
village is a system of ravines covered by relic scotch pine forests with number of interesting 
plant species (Epipactis atroritbens, Oenista pilosa, Carex alba, Ophrys Ín8ectifera, etc.) On the 
bottoms are present individual spruce trees with interesting undergrowth (Calamagrostis villosa, 
Moneses uniflora); this phenomenon is due to thermic inversions. A locality of rare Equi8etum 
taxa (E. ramosissimum, E . vq,riegatum, E. X moorei, E. x meridionale) has been described elsewhere 
(HROUDA et KRAHULEC 1982). 

There are several types of grassland in this area. On the mountain range, Nardus-rich grass
lands are present; there are species-r ich grHsslands with the West Carpathian endemie Bromus 
monocladus (Brornus erectus agg.) as dominant and with a number of subthermophilous and 
perialpine spec ies in the beech grade . In the lower part of the area studied, grasslands with a num
ber of xerothermous plant species (e.g. Dorycnium germanicum, D. herbaceum, Odontites lutea, etc. ) 
and Bromus erectus and Brachypodium pinnatum are present. Ca-rich springs are also typical 
of the studi~d nrea; they are very often overgrown by fens. There are number of interesting species 
in these habitats: Arabis soyeťi subsp. subcoriacea, Pinguicula vulgaris, Cortusa matthioli, Eleo
charis qninque.flora, number of Carex species, etc. One locality might be mentionecl separately -
rocks above the Moštenica village. There are number of rather thermophilous plant species there 
(Buglossoide8 purpurocaerulea, Vicia pisiformis, Aurinia saxatilis, Festuca pallens); however, the 
most important phen:omenon is the presence of 31 shrub and tree species in this locality (less than 
1000 m 2 ). 

II). the , studied flora, the following species groups based on the origin of particular species 
were ,distinguished: alpine species, dealpine and montane-alpine species, species typical of 
beech forests, subthermophilous anďxerothermic plant species. Alpine species are rather rare in 
the area studied. All have broader ecologi'cal amplitude, they are usually present in more com• 
munities. Species we consider to be members of this group are given on p. 319 . Dea1pine and 
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montane-alpine species form a group of species with rather narrow ecological amplitude. These 
species growing mainly in relic habitats are given on p. 320. Rather Jarge is a group' of perialpine 
species growing predorninantly in calcareous beech forests and in secondary grasslands. For the 
most important species of this group see p. 320. They are largely species typical of beech forests. 
One of the most important species is Scopolia carniolica which has here one of the most westwards 
situated localities in the West Carpathians. Thermophilous species may be divided into two 
groups. Subthermophilous species are given on p. 321 and xerothermous species growing only 
in the lowest part of the studied area are given on p. 321. This group contains also sdme weeds 
of arable land. The most important character of the area is the combination of perialpine and 
subthermophilous species. The most important factors determining the composition of the 
flora in this area are (in our opinion) the fol1owing: I. The highest part. ff the area does not con
tain places with natural alpine vegetation; 2. the neighbouring region with alpine vegetation has . 
another bedrock (granit) comparing with this area; 3. t.here is no connection on the Ca-rich 
bedrock between the area studied and other parts of the Nízke Tatry Mts. with calcareous bed
rock and alpine vegetation; 4. on the other hand, there is a connection on the calcareous bedrock 
between the main mountain range and xerothermic area in the valley of the Hron (this factor 
in:fluences the spread of our group of subthermophilous species toward the mountain range, and, 
on the other band, the spread of perialpine species to low altitudes). The plant geographic division 
of the area is discussed in connection with the distribution of particular species groups. 

One part of our study contains remarks on particular species interesting both from the plant 
geographic and taxonomie viewpoints. From the point of view of distribution in Slovakia, the 
following species are the most interesting: Avenochloa praeusta, Ccll itriche cophocarpa, Cam
panula cervicaria, Equisetum ramosissimum and its hybrids, Odontites luteu, Orchis X loreziana, and 
Scopolia carniolica. For the first time, J)anthonia decumbens subsp. decipiens and species very 
similar to (but not identical with ?) Cardamine nemorosa LEJ. are described frcm Czechoslovakia. 
From the taxonomie point of view, the foUowing Fpecies a1e the most interesting: Medicago lupu
lina - we distinguished two subspecies: subsp. lvrnlina and subsp . willde'Yl.01áana (KocH) SoJÁK, 
which differ in both morphological and ecological characters; Dianthus superbus - population 
containing rare specimens of D. s. subsp. alpestris KABLIK. ex ČELAK . and common specimens 
similar to D.s. subsp. superbus (product of introgression of D.s. subsp. alpestris with another 
member of Carpathian species of sect. Plumaria?); Festu ca rubra - one undetermined population 
growing in calcareous spring; Valeriana simplic1jolia - one population growing in a calcareous 
spring contains transition types (of hybrid origin?) to Valeriana dioica present also in this locality. 
Some altitudinal vicariants were distinguished: Antňyllis vulneraria subsp. vulneraria and Pulmo
naria o.fficinalis are species of the oak-hornbeam grade, A. vulneraria subsp . ca,rpatica and Pulmo
naria obscura are species of the beeeh grade. 
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H. Liebenow et K. Lieb e now : 

Giftpftanzen 

G. Fischer Verlag, J ena 1981, 248 str„ 74 obr„ 24 barevných tabulí a 3 tabulky, cena 26,80 M. 
(Kniha je v knihovně ČSBS.) 

Již ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání vyšla tato velmi užitečná knížka. Uži
tečná proto, že stručnou, heslovitě přehlednou formou a s použitím jen několika jednoduchých, 
srozumitelných značek podává řadu cenných informací o jedovatých rostlinách, podložených 
solidními prameny. 

Úvodní kapitola je mj. věnována rostlihným j edům jako jsou alkaloidy, kyanogenní aj. glyko
sidy, saponiny, houbové toxiny, drogy aj„ a též průvodním obsahovým látkám, např. flavo 
noidům, tříslovinám apod. Hlavní náplní knížky je přehled domácích jedovatých rostlin, které 
jsou probírány podle příslušných čeledí od sinic a hub ke kapraďorostům a semenným rost
linám. 

Každý druh je stručně popsán hlavními rozlišovacími znaky a připojena je doba kvetení, sta
noviště a rozšírení. Jedovaté sloučeniny a ostatní obsahové látky jsou nejp1·ve označeny někte
rým ze tH symbolů stupnice jedovatosti pro člověka, event. pro zvířata, resp. je označena mož
nost záměny jedovaté rostliny za léčivku, či jsou udány účinky při předávkování v léčitelství. 
Pak následují stručné údaje o příslušnosti jedovatých látek k hlavním skupinám chemických 
sloučenin, event. jsou uvedeny hlavní účinné sloučeniny a důležité průvodní obsahové látky. 
Dále následuje jejich výskyt v rostlinných orgánech (obsah je většinou udán v %) a působení 
toxických sloučenin (je-li třeba, je zdůrazněn účinek na děti), dále projevy otravy a toxické či 
letální dávky pro člověka nebo určité zvíře. Konečně jsou uvedeny prostředky účinné jako proti
látky a léčiva pfi otravě a případné použití v lékařství či lidovém léčitelství nebo je zmíněn další 
užitek pHslušné rostliny. Obdobně jsou probrány vybrané jedovaté cizokrajné druhy. Škoda jen, 
že sem nebyly zařazeny některé zdomácnělé velmi jedovaté rostliny (na pf. šířící se druh Heracleum · 
mantegazzianum: fotosenzibilní dermatotoxické furanokuma1iny). 

Literatura je rozdělena na dvě části; prvá zahrnuje učebnice a kompendia, druhá původní 
časopisecké prameny. V pfíloze jsou vyloženy použité botanické a lékařské termíny, pak násle 
duje vysvětlení zkratek a závěr tvoří rejstříky jmen rostlin latinských a německých a konečně 
věcný rejstřík. · 

Velkou předností je celkem správné chemické názvosloví a většinou současné literární pod
klady, takže některé dříve tradované údaje jsou zde opraveny. Nelze také přehlédnout vhodný 
kapesní formát, instruktivní pérovky a tabule pěkných barevných fotografií. To vše činí z tohoto 
fytotoxikologického průvodce velmi vhodnou příručku pro všechny odborníky i amatéry, kteří 
ať důkladně či jen pi'íležitostně se zabývají jedovatými rostlinami a jimi způsobovanými otra
vami. 

J. Toman 
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