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ÚVOD 

H ROUDA L .l) , KocHJARovÁ J . 2) et MARHOLD K.3) (1990): Floristické pomery masívu 
Kráľovoj hole. LThe florula of the Mt. Kráľova hoľa.] - Preslia , Prnha, 62 : 139- 162. 

K oywo rd s: Flora, vascular plants, Kráľova hoľa„ Nízko Tatry Mts. 

During t he floristi c invcstigationR in tho tcrritory of Mt. Kráľova hoľa (Nízke Tatry 
Mts. ), 284 taxa of higher plants were found. Morcover, the present occurrence of 67 
taxa, given in the literature, is probable. The greatei:;t species diversity is concentrated 
to the kars - Veľký Brunov Kar a nd Martalúzka Kar, where also the species having 
not been found so for in thc wide surroun<lings of the Mt. Kráľova hoľa were recorded 
(Pedicularis hacquetii, P. verticillata, Rhodiola rosea, Luzula x slovaca). The findings 
of Epilobium nutans a nd Botrychium mul#jidum represent the second present locality 
in Slovakia. 

1) Botanický ústav ČSA V, 252 43 Pruhonfre u Prahy 
2) Katedra botaniky a pedológie PvFUK, detašované pracovisko, BZ UK, 038 15 Blal
n ica pri Martine 115 
3) ÚE BE ClJEV SAV, odd. sysllmati!cy rastlín, Dúbravská cesta 14 , 814 34 Bratislava 

V lete r. 1985 bol vykonávaný pre potreby správy NAPANT inventari
začný výskum flóry pripravovanej šPR Kráľova hoľa, do ktorej patrí hrebeň 
a severné svahy Strednej a Kráľovej hole a vrcholové časti Kráľovej skaly. 
Rukopisný materiál (MARHOLD et HROUDA 1986) obsahujúci výsledky týchto 
exkurzií bol odovzdaný Správe NAPANT v Banskej Bystrici. Vr. 1987-88 
sme vykonali v rôznych vegetačných obdobiach ešte niekoľko exkurzi(do ~le
dovaného územia s o niečo širším záberom (vrátane územia nad obcami Su
miac, Švermova a okolia horárne Veľký Brunov v údolí Čierneho Váhu). 
V nižších polohách a smerom na východ bola flóra sledovaná len extenzívne 
- zhruba po chatu na Lastovičej skale - vzhľadom k prudko stúpajucemu 
gradientu kalcifytných druhov, ktoré sú masívu Kráľovej hole už cudzie. 
Vymedzenie sledovaného územia o rozlohe zhruba 25 km2 je zrejmé z obr. 1. 
Predložený príspevok je snahou o ucelený súpis druhov územia, preto bola 
kriticky konfrontovaná dostupná literatúra a zoznam nami zistených druhov 
doplnený o celý rad literárnych údajov o výskyte taxónov, ktoré pri exkur
ziách neboli zistené. Zvlášť je uvedený zoznam druhov udávaných z Krá
ľovej hole s najväčšou pravdepodobnosťou omylom. Väčšia pozornosť bola 
venovaná niektorým floristicky i vegetačne zaujímavejším lokalitám. 

PRÍRODNÉ POMERY ŠTUDOVANÉHO ÚZEMIA 

Kráľova hoľa (ďalej len K.h.) je najvyšším vrcholom východne j časti Ní.zkych Tatier (1949 m 
n .m.). Tvorí zakončenifl pomerne plochého hre beúa, mierne sa dvíhajúceho od západu na východ, 
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Obr. l - Orientačná m apa š tudovaného územia s vyzna6cn ými lokalitami 

Ä 

Predná hoľa 

z ktorého do sledovaného územia patria eš te vrcholy Orlová (1839 m) u Stredná hoľa (1876 m) . 
Z hlavného vrcholu vybiehajú n a severnom s vahu dva chrbty - sm erom na sever zakon6ený 
kóta mi Zá turúa (1:302 m) a Prašivok (1:{29 m), smerom na severovýchod Tri kopec (lf>OG m) 
a Úpla z (1555 m). Južné svahy pomerne s trmo klesajú do údolia Hrona, nápadnou dominantou 
je len skalnatý vrchol Kráľovej skaly (1690 m) nad Švermovom. 

Geolog icky sú vrcholové partie m asívu , ·ohni uniformné (cf. KETTNER 1!)37a, b). Sú tvoren& 
siliká tovými .horninami kryštulinika, prevažne m e tamorfovanými orto- a pararulami a svonni, 
miestami biotickými granitmi. Ruly a najmä svory tvoria veľmi kyslé vrcholové slrnly (Krá
ľova skala, južný svah pod vrcholom K .h.) s typickou na druhy chudobnou vegetáciou. Až nižšie 
vrcholy v severnej časti (Záturúa, Kolibisko) sú tvorené triasovými dolomitmi (nižšie v údolí 
Čierneho Váhu vystupujúcimi dosť (·aRto). Mif'stami (Záturúa) vystupujú i červené 11ori1 ~ ké 
bridlice . Vápence, uplatimjúce sa až v údolí Hnilca nad J:>w,tým Poľom, do študovaného územia 
už nezasahujú. 
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Najdôležitejšími geomorfologickými útvarmi z hľacli ska vegetačného i floristickéh o sú kary, 
vyskytujúce sa v celej východnej časti Nízkych T atier iba tu. Najväčší a najlepšie vyvinutý 
j e kar Veľkého Brunova pod ~trPdnou h olou orientovaný sever ovýchodným sm erom. KETTNER 

(l937a) mnpujc celé jeho územie ako ob las ť, kryštalinika, porlľa L ožka (in litt.) tu však mieRtami 
vystup11jú na povrch i minerálno bohatš ie horniny. Ďalš if' dva kary orientované na sever sa 
nnchútlzajú m edzi St rednou hoľou a Orlovon a m edzi Orlovou a Bartkovou a ni e sú už tak typi cky 
vy v in uté. Na severových odn om s vahu sa geomorfologicky a najmä, vcge tačnc uplatúuje m enší 
"ern.hryonáln,v " kar (LolJ Č'RK l\J ľí4) Martalúzka v ú<lolí Hnilca. 

Úze m ie je odn; dľ1uvané t rorni Idu n iý111i sn 1r·nn.i. Na t:C \ . (' ľ11 )• ch svnhoc lt pra111ení d vmni !)ľit
m eúm i \' prakticky l'OV1rnke j nadmorRke j výške (cfalPj nazý,·an ýrni záp adný a východný pro.
meľi) Čierny Váh. do ktoréh o sa vlie, ·n tiež potok prnmcniaci vo výc ho(lncj čast i karu Vofkóho 
Brnnonl. Východn ó svahy s ú o<lvo<lúuvané Hnil cotn , na južných svahoch prnmoní viacero krát
kyc11 pot oko\· (Zubrovica, Rumi acky potok) tvoriaci ch prítoky Hronu. 

HISTÓRIA BOTANICKÉHO Vi' SKUl\fU 

Ak noberieme d o ú valiy zmienky o K. h . vo Wahlcnbergon' j Flora Carpath onun principalium 
(1814) , vzťnlwjtí<'c sn napos pol k údoliu Čierneho "'\ 'álm (už mimo záujmovéh o úze1n ia ) , pn·ú 
prúcu t,; \ "ÝlH)(~ f,om al:li 40 'Lrnlio\· z K.Ji. u ve rejnil Kunr~ YC (184:~). V druhej p olovici miuulél10 
storoé ia sa objan1je v iacero fl oristických príRp evkov, zahí-úajúcich i údaje z K..h. (KALC HDREN 

J"\ER l 8 fii5, 1875, ~ZONTAGH l 8GG, B01-rAT8CH 1875). Mnohé druh y z K.h. s ú u veden é a j v prve j 
h\·ctenn ~ lo vcnslm (Li- i': USS 1853). Obs ia hle jšiu prírodovednú prácu venoval l\".h. PoDHrtAJJSZ1' Y 

( 188 l ); podobne ako je ho predchodcovia , -8ak úda je o výskyte drnl10v obvykle bližš ie n e loka li 
zuje , navyše sa vďaka š irokému f•hápaniu pojmu ,,Kráľova hoľa" z t-ohto územia rnlávajú mnohé 
<lruhy, s is totou ras túce až n a lrnrbonátových podkladoch , . su sedných nižš ích polohách. Na 
urn ohf. omyly v práci Kubinyiho upozorúujc RICHTElt (1891) a uvádza tiež vlas tné nálezy. 
Na pre lom.o storočí publikoni,l rozs iahle jš í prí sp evok TocL ( 1900), v ktorom uvádza z K.h . množ
s t vo nových nálezov a tie ž ni ektoré nírn. vylíšené nové t axóny (dodnes jo uznávaný taxón Gen 
túrnclla amarrtlrr subsp. reussú ). Možno h o považovat za nnjdôlditejší prí spevok, vzfahujúci sa 
k vrchol ovým silikát ovým partiám. Z fiori s t.ickýc h úda jov m edzivojnové ho obdobia, i keď 
čiastočne pochádzajúcic h aj zo s usedn ýc h vápcn covýeh území, sa treba zmieniť o práci Lengyela 
(LE NGYEL 1927) a D o minových rukopi sn ých zápi Rkoch z r. 1!)21 (obsahujúcich aj úplne nové ná
lezy, napr. Conioselúium tataricmn), ktoré éias toč·ne využil v syntetick fl j práci o vege tácii pasien 
kov (DOMIN 1923). Samozrejme n emožno obí sť, Sillingerovu monc•grafiu o vegetácii Nízkych 
Tatier (SrLLlNGER 19:rn) , i keď ú zemiu K .h. je v n e j venovaná omnoho m en š ia pozornosť, n e ž 
atrakt,ívne jším západným a severným častiam pohoria. 

V novšej dol.ie n ebola okrem zmienok v príRp evku E:ncblo,·cj (KNEBLOVÁ 1957) publikovaná 
žiadna Hor isti eká éi fytoconologická práca z ncl10lovýel1 l':a Rtí K .h ., avšak až d o na jvyšších partií 
údolia Čierneho Váhu zasahuje podrobná HoriRti cká ri gorózna práca (VAn.TŕKovÁ 1975). Mnoho 
údajov, najmä z južný ch svahov (aj rnMl hrani cou lesa) možno t ie ž náj s ť v rukopisnej správe 
Jesnickf'ho výskumu (RANI>l JŠ KA Hl75) . 

Záverom možno po vedať , že Y porovnaní s inými vreholovýrni časťami Nízkych Tatier bola 
mus ív u po stránke lloris Lick f' j i fytoce nolog idrn j venonrná mcn8ia pozornosť n ež by si zaslúžil 
vzhľadom ku gcomorfulogicky i his toricky výz na mnému po~taveniu v rárnci celóho p ohoria. 

STRUČNÝ PREHĽAD VEGETÁCIE 

Z nelesnej vegetácie sú v záujmovom území formačne zastúpené subalpín
ske hole , skaly a vyležiská, horské lúky a pasienky, z vlhkomilných typov 
spoloč~enstvá pramenísk a brehov potokov, vysokobylinné nivy a slatinné 
prameniská. Nelesnej vegetácii K .h. nebola v minulosti okrem niekoľkých zá
pisov v Sillingerovej práci (StLLINGER 1933) venovaná väčšia pozornosť ; 
Sillinger si všíma najmä špecifický dominantný výskyt Carex bigelowii 
a opisuje tieto porasty ako Tr~fideto-Distichetum tatricum subas. Festucetum 
supinae alpinum, varianta Carex rigida [ = Juncetiim trifidi subas. festuce~ 
tosum supinae (SrLL. 1933) D úRRAVCOVÁ 1985]. Podrobné hodnotenie vege
tačných pomerov sa vymyká zámerom tejto práce (i schopnostiam autorov), 
v tab. 1 je však podaný rámcový prehľad n ami zistených nelesných fytocenóz 
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f.....i 
~ 
~ Tab . 1 Spoločenstvá nelesnej vegetácie v študovanom území (nomenklatúra: M u cINA et ;\ilAGLOCKÝ 1985) 

zväz, asociác ia 

Jtuicion tr ifidi KRAJI:N"A 1933 
Juiicctum trifidi SzAFER et al. 
19:.'..3 em. KRAJINA 1D33 

Seslerietum distichae KR_\JI~A 

193:} 

Loiselcurio-Vaccinion BR. -BL. in 
BR.-BL. et JENNY 1926 

Festucion pictae KRA.JIN~\ 1933 
Aronico clusii-Luziiletnm spruli
ceae (BR.-BL. 1930) Mucr~A 1982 

Calamagrostion 1:illosae PAWLOWSKI 
19:?8 

Xard i.m B R.-BL. 1926 

SoldaneUo montanae-Yardet-nm 
(SILL. 1933) ŠO;.\IŠ..\.K 1971 

Nardo-Agrostion tenuis SrL L. 1933 

Adenostylion BR.-BL. 1926 
R m;,nnculo platanifolii-Adenosty
letum alliariae (KRA.TI?'<A 1938) 
DúBRAvcovA et HADAČ l 98ó 

registrovaný výskyt 

alpínske hole, hojne na celom hre 
b~ni v o viacerých typoch, najmä vo 
variante s Carex bigelowii 
skaly a skalnató svah y pod vrcholom 
na J svahu, na SV okraji Veľ. Brunova 

V svah Veľ. Brunova, Kráľova skala 

S or ientované vyležiská pod hranam i 
karov Veľ. a Mal. B run )va, depresie 
a vlhké sutiny na SZ svahoch K .h. 

svah nad s kalmi v Mar tal úzke 

c hrbát nad l\Iartalúzkou smerom na 
Tri kopce 
svahy K .h. nad sedlom pod Kráľovou 

skalou 
lúka meJzi prameňmi Čierneho Váhu, 
lúka p Jll kótou Prašivok, lúky 
nad Š umiacom 

Martalúzka -- kaskády Hnilca, 
k a r Veľ. Brunova 

doteraz publik ov aný 
sn ím kový materiál 

fiILL INGER 1933 
K .h ., O dová. 

S ILLDWER 1933 
plató pod Záturňou 



-~ 
...:.-..:: 

zväz, a$ociicia 

Aconitetum firmi KRAJI::S-A 1933 

Cratoneuro jilicini -Cctlthion lae
tae HADAČ 1983 

Brachythec:io rivularis-Cardmni 
netum opizii (KRAJINA 1933) HADAČ 
19 83 

Caricion davallianae KLIKA 193 4 
Valeriano simplicijoliae-Carice
tum davrzllianae MoRAVEC 1966 

registrovaný výskyt 

kar Veľkého Brunova, pramene Čier
neho Váhu 

d 0lné partie karu Martalúzka, 
lúka m edz i prameňmi Čierneho V áhu 

lúka v údolí Čierneho V áhu pod 
kót0u Prašivok 

doteraz publikovaný 
snímkový materiál 



s ich lokalizáciou; časť snímkového materiálu je uvedená v práci MARHOLD 
et HROUDA (1986). 

Z lesných fytocenóz sú zastúpené horské smrečiny zväzu Piceion excelsae 
PAWLOWSKI 1928 resp. kosodrevinové porasty zväzu Pinion mugo PAWLOW
SKI et al. 1928; bučiny (resp. i jednotlivé buky) v území celkom chýbajú. 

Podrobné hodnotenie vegetácie je náplňou výskumnej úlohy venovanej 
štúdiu vysokohorských ekosystémov Západných Karpát (UK Bratislava). 

POZNÁMKY K FLOHISTICKY VÝZNAMNÝM LOKALITÁM 

Floristická monotónnosť, charakteristická pre alpínske hole i horské 
smrečiny masívu K.h. , spôsobená vcelku jednotvárnym silikátovým pod
kladom a zaiste ovplyvnená i degradačným účinkom dlhodobej pastvy, je 
narušená len na nemnohých miestach, ktoré sú však významné z hľadiska 
ochrany, a preto považujeme za vhodné ich bližšie charakterizovať. 

Nepochybne najbohatšou lokalitou vnútri masívu je severovýchodne orien
tovaný kar Veľkého Brunova (lok. 3). Na jeho západnej strane je vyvinutá 
druhovo veľmi bohatá mozaika skál, pramenísk, vysokobylinných nív i níz
kych subalpínskych trávnikov, s druhmi doposiaľ z východnej časti Nízkych 
Tatier neuvádzanými (Pedicularis hacquetii, P. verticillata, Rhodiola rosea), 
či veľmi zriedkavými (napr. Ranunculus pseudomontanus, Carex atrata subsp. 
atrata). Z ďalších, v okolí vzácnejších druhov tu tvoria bohaté populácie 
Primula minima, Rhinanthus pulcher, Epilobium alpestre, na skalách Saxi
fraga paniculata. Druhové bohatstvo ovplyvňuje nielen pre kary charakte
ristické rýchle striedanie ekologických pomerov na malom priestore, ale aj 
výstupy mineráln~ bohatších hornín, uplatňujúce sa vo väčšej miere až 
omnoho nižšie na Ciernom Váhu. Východná časť karu , ktorou preteká potok, 
je pokrytá jednotvárnejšími porastmi. Miestami, najmä na kontakte s koso
drevinovým stupňom, sú zastúpené spoločenstvá s dominujúcimi kríčkami 
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. gaultherioides, Calluna vulgaris a 
Empetrum hermaphroditum, ktoré sa v celej druhovej kombinácii inde ne
vyskytujú. 

Ďalšie stanovište s väčšou fioristickou i vegetačnou diverzitou predstavuje 
plytký kar Martalúzka pod prameňom Hnilca na severovýchodnom svahu 
K.h. (lok. 24). Najbohatší rozvoj tu dosahujú pestré spoločenstvá zväzov 
Adenostylion (pozdľž kaskád Hnilca na príkrom svahu) a Cratoneuro filicini
Calthion laetae (v plochej dolnej časti údolia), pričom posledné sú reprezento
vané líniovými porastmi s dominantnou Cardamine opizii a hojne zastúpe
:r:ými druhmi Epilobium alsinifolium, E. nutans a Stellaria uliginosa. Údolie 
Cierneho Váhu na severnom svahu, v nižších partiách fioristicky už spraco
vané (VARTÍKOVÁ 1975) sa vyznačuje zastúpením karbonátových hornín, 
podmieňujúcich prenikanie druhov ako Asplenium viride, Botrychium luna
ria, Carex ornithopoda, Sorbus aria, Cirsium erisithales a pod. Za zmienku sto
ja najvyššie položené slatinné spoločenstvá s dominantnou Carex davalliana 
na sútoku potokov východne od kóty Prašivok (lok. 18) , s druhmi Carex 
paniculata, O. flava s. str., Pinguicula vulgaris (nezasahujú sem už napr. 
Tofieldia calyculata či Primula farinosa). V blízkosti boli tiež zbierané rastli
ny, znakmi zodpovedajúce odtiaľto opísanému taxónu Gentianella amarella 
su bsp. reussii. 
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SYNANTROPNÉ VPLYVY 

Väčšia časť území je ovplyvňovaná pastvou kráv, spôsobujúcou jednak 
nátrže s následnou eróziou, jednak nitrofilizáciu vegetácie. Zo spomínaných 
významných lokalít je horná časť karu Veľkého Brunova prakticky ne
dotknutá, silné ovplyvnenie sa však prejavuje v celej pramennej oblasti 
Hnilca vrátane karu Martalúzka, kde badať prenikanie viacerých nitrofilných 
druhov. Najmarkantnejšie sa antropické vplyvy prejavujú v okolí novovy
budovanej cesty nad Šumiacom z Predného sedla na vrchol, v sedle medzi 
K .h. a Kráľovou skalou (tu je situovaný sezónny salaš) a na samotnom 
vrchole v okolí televízneho vysielača. Tu prežívajú bežné synantropné druhy, 
dosahujúce tu výškové maximum sekundárneho rozšírenia na Slovensku: 
Cerastium* triviale, Potentilla anserina, Stellaria media s. str., Scleranthus 
annuus, Tripleurospermum inodorum, Ranunculus repens, Veronica serpylli
folia, Viola tricolor s. str. 

ZOZNAM LOKALÍT 

1. Kráľova hoľa, vrcholové skaly a hole , 1900 - 1948 m n.m. 
a ) syn antropné porasty pri vysielači 

2. Kráľova hoľa, hole na JZ svahoch, 1800 - 1900 m n.m. 
3. k ar Veľkého Brunova, h orná časť, 1600-1800 m n.m. 

a) vrchné partie trávnatých h olí v závere karu, S svah 
b) skaly a nivy na Z svahu karu 
c) hranica holí a kosodreviny v strede karu, S svah 
cl) m okvavé skaly a nivy na V svahu 
c) zrašelinené svuhy v kosodrevine na V svahu sm0rorr. k hočncj dolinke s potokom 
f) skaly V od bočnej dolinky s potokom, uzavierajú ce svah 

4 . hrebeú ové partie pri červenej značke medzi Kráľovou hoľou a Strednou hoľou, 1830 - 1900 
m.n.m. 

5. vyležiská pod hornou hranou karu Malého Brunova m edzi Strednou hoľou a Orlovou, 1700 až 
1770 m n.m. 

6. Kráľova hoľa, hole na S svahu pri zelenej značke, 1700 - 1900 m n .m. 
7. Čierny Váh, pramenná oblasť východného prameľia v stupni kosodreYiny, 1600 - 1700 m 

n.m„ 
8. Čierny Váh, údolie východného prameúa v stupni smrcčín po sútok so západným prameúom, 

1:370 - 1600 m n.m. 
9. Čierny Váh, lúka pri zelen e j značke v stupni kosodreviny medzi oboma prameúmi Čierneho 

Váhu, 1600 111 n.m. 
10. Či erny Váh, smrekový prales v údolí záp adného prameúa, 1400-1550 m n.m. 
11. Čierny Váh, kosodrevina pri zelen ej značke SZ od západného prameňa, 1500 - 1600 rn n.m. 
12. Čierny Váh, svetliny pri zelenej značke na svahu Širokej po lúku Lapinka, 1450 - 1500 m n.m. 
13 . Čeruy ~Váh, lúka L apinka na plochom chrbte 0,3 km SZ od sútoku oboch nrameúov, ca 

1450 Hl n.m. 
14. Čierny Váh, pramenisko pri zelenej značke 0,2 km SV od Lapinky, 1330-1350 m n.m. 
15. los pri zelenej značke Z od kóty Prašivok, 1200-1300 m n .m. 
16. Zátun)a, lúka p ri chate v sedle J od vrcholu, ca 1200 m t\.m. 
17. Záturňa, les na JZ svahu vrchu smerom k potoku Veľký B r unov, 1100 - 1200 m n.m. (čiastoč-

ne už karbonátový podklad). 
18. Čierny Váh, lúky na konci lesnej cesty 0,8 km Z od vrchu Praš ivok, 1150- 1200 m n.m. 
HL Úplaz, rúbani sko na JZ svahu, 1200- 1400 m n.m. 
20. 'ľri k unct', soJ lo U,6 k m S~V od vrc holu, 1400 - 1470 m n .m. 
21. Tri kopce, vrchol, 1500 m n.m. 
22. Tri k opce, lúky na plochom chrbte S od Hnilca pri rázcestí žltej a modrej značky , 1550- HiOO 

mn.m. 
23. r< r:íJ'mr::i, hoľa, pramenné údolie Hnilca, 1550-1750 rn n.m. 
24. Tri kopec, kar Martalúzka 0,8 km JZ od vrcholu, 1450 -1530 m n.m. 

a) niva pri vodopád.o Hnilca 
b) Hkuly nad HniJcmn 
c) lúka a niva potoka v do lnej plochej časti 
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25. Tri kopce, p ralesová smrečinu s p otok om pri žlte j značke V od sk á l v l\far talúzke, 1300 až 
1450 m n .m. 

26. rúba nisko pri zvážnici S od Hnilca smerom k zrubu n a Lastovičej sk a le , 1200 - 1300 m n .m. 
27. Okolia zelen ej značky od vr chu Košiarisk o po sp ojení so ž ltou pri Lastovičej sk a le, 1100 až 

1200 m n .m . 
28. svahy a prameniská pod zrubom n a Lastovičej sk ulo, 1050 - 1100 m. 
29. Kráľova hoľa, h ole n a J V sv a h u n a d sedlom p od K.ráľovou sk a lou , 1650 - 1700 m n.rn. 
30. Kráľova hoľu, obnažené p ostupne zarastajúce p loch y pri asfal t ovej cest e n a vysielač, 1650 a ž 

1700 m n .m. 
31. Kráľova hoľa, sedlo pod K rá.fovou skalou (Rynant r onizo vané salašom) 
32. Kráľova sk a la, údolie potoka Zub rovica p r i červenej značke otl pramclia po h ranicu lesa , 

1500-1650 m n.m . 
33. Kráľova sk a la , smrečiny pri červenej značke n a d údolím Zubrovice n a V svahu , 1150 - 1000 

mn.m. 
34. Švermova, Údolný les p r i červenej značke 1,3 k m S od obce, llOO n..,. n .m. 
35. Kráľova skala, vrch olová časť, 1620 - 1690 m n.m . 
36. Kráľova skala, k osodrevina p r i zelen ej značke n a JV sv a h u, 1550 - ] 650 m n. m . 
37. Kráľova skala, smrečiny pri zelen ej značke na JV svahu, 1250- 1550 m n .m . 
38. Švermova, okraj lesa n a d ob cou n a JV svah u Kráľovskej sk a ly, 1200 - 1250 m n .m. 
39. Kráľova hoľa, hole na J svahu pri zelen e j značke m ed z i v r ch olom a P redným sed lom , 1550 až 

1850 m n.m. 
40. Kráľova hoľa , širš ie ok olie P rednéh o sed la n a J svahu, 1450 - lôOO .m n .m. 
41. Šumiac, p ri m odrej značke S n a d obcou, 1100 - 1150 m n.m . 

Z O Z NAM Z ISTEN Ý CH T AXÓNOV 

Zoznam obsahuje všetky nami zistené t axóny a tie t axóny udávané v lite
ratúre, ktorý ch výskyt v území je pravdepodobný, alebo (v niektorých prí
padoch) doložený st aršou položkou. Literárne údaje sú predznamenané 
skratkou „Lit. :", prípadné ďalšie poznámky k jednotlivým druhom n asle
dujú za pomlčkou. Všetky literárne údaje sú vymenované len u vzácnych či 
fytogeografických významných druhov ; u hojnejších druhov je uveden ý len 
najvyšší údaj (pokiaľ je vyšší než naše zistenie). Naj častejšie citované literár 
ne pramene sú uvedené skratkou s odkazom na citovanú stranu: Va = VAR
TÍKOV Á (1975), Si= SILLINGER (1933), To = TooL (1900) ; údaje prevzaté z do
teraz vydaných zväzkov Flóry Slovenska sú citované skrát enou cit áciou 
priamo v texte a nie sú uvedené v zozname literatúry . Ak je v zozname lokalít 
skratka K .h . bez ďalšieho ~komentára, ide o bližšie nešpecifikovaný literárny 
údaj . Nomenklatúra taxónov je prevážne uvedená podľa prá ce MÁJOVSKÝ, 
Mu RÍN et al. (1987), dokladový materiál je uložený v herbári SAV. 

Abies alba MILL. - Lit .: pod kótou Záturňa , 1200 m ; pod kótou Prašivok, 
1250 m (Va: 23). 

Acetosa alpestris (JACQ.) LOVE - 3b, 6, 14, 32, 37. 
Acetosella vulgaris (KocH) FouRR. emend. LovE subsp . vulgaris - 7, 37. 
A chillea millefolium L . subsp. millefolium - 37. 
Achillea millefolium L. subsp. sudetica (OPiz) WE1ss - 18, 20, Lit.: K.h ., 

SV svahy, 1550 m (To : 7) . 
Aconitum firmum R EICHENB . subsp. f irmum - 3a , b , d , 14, 18, 23 , 24c, 

28, 33, 35. 
Actaea spicata L. - 1 7. 
Adenostyles alliariae L. - 3b, d , 7, 10, 24a, 25, 37 ; Lit .: K.h ., pod vrcholo m 

na SZ svahu (To : 7) . 
Adoxa moschatellina L. - 33. 
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Aegopodíum podagraría L. - Lit.: Šumiac, nad novo budovanou cestou 
~· na K.h. (MANICA 1973: 64) . 
Agrostís rupestrís ALL. - Stredná hoľa (BERNÁTOVÁ 1986 in litt .); Lit.: 

K.h. (LENGYEL 1927: 417). 
Agrostís capíllarís L. - 33. 
Ajuga genevensís L. - 34. 
Ajuga reptans L. - 37; Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 29). 
Alchemílla (det. A. PLOCEK) 
A lchemílla críníta BusER - 20. 
Alchemílla gracílís Or1z - Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 29) . 
Alchemílla íncísa BusER - 3a, e. 
Alchemílla mont?:cola ÚPIZ - 20; Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 1000 m; 

pri horárni Veľký Brunov, 1100 m (Va: 29). 
Alchemílla obtusa BusER - 6, 23, 24c; Lit.: VeJ'ký Brunov, rašelinisko pri 

hájovni , 1100 m (Va : 29). 
Alchemílla walasíí PAWL. s. str. - 28. 
Alnus glutínosa (L.) GAERTN. - Lit.: kóta Pra.šivok, 1300 m; pri Čiernom 

Váhu, 1450 m (Va: 30). 
A lopwurus pratensís L. - 18. 
Antennaría díoíca (L.) GAERTN. - 8, 18, 21, 22, 30, 33, 35, 36, 40; Lit.: mnoho 

údajov, najvyššie K.h;. , 1870 m (RANDUŠKA 1975: tab. XV/4). 
Anthoxanthum alpínum A. et D. LovE - 3b, d, 6, 23, 31, 32. 
Anthyllís vulneraría L. subsp. alpestrís (KIT. ex ScHULT.) AscH. et GR. -

Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 33). - Iste mylný je údaj 
o rozšírení v polohách nad hranicou lesa v stupni kosodreviny a na vrchole 
K.h. (KUBINYI 1843: 98). 

Aquílegía vulgarís L. - Lit.: pod kótou Záturňa (Va: 34). 
Aspleníum víríde Huns. - Lit.: kóta Prašivok, 1300 m (Va: 37). 
Astrantia major L. subsp. major - 17, 27, 37. 
Athyríum dístentífolium TAUSCH ex ÚPIZ - 3b, d, 7, 23, 24a, 35. 
Athyrium fílíx-femina (L.) RoTH - 14, 33, 37. 
Avenellaflexuosa (L.) PARL. subsp. flexuosa - 3a, 6, 12, 22, 23, 24b, 25, 35, 

36, 37, 39, 40. 
Avenula planículmís (ScHRAD.) SAUER et CHMELITSCHEK - Lit.: K.h. (LEN-

GYEL 1927: 417). 
Avenula versícolor (VILL.) LAINZ - 2, 3f, 6, 21 , 22, 23, 35, 39, 40. 
Bartsía alpína L. - Lit.: K.h. (LENGYEL 1927: 422). 
Bellís perennís L. - 33. 
Betula pendula RoTH - Lit.: K.h. (PoDHRADSZKY 1881: 339). 
Bístorta major S. F. GRAY - 6, 7; Lit.: viacero údajov zo S svahov, najvyššie 

1620 - 1650 m (Si: 123). 
Bistorta vivipara (L.) S. F. GRAY - Lit.: pod kótou Kolibisko, 1000 m 

(Va: 127). 
Botrychium lunaría (L.) Sw. - Lit.: plató pod Záturilou, 1240 m (Si: 162); 

bez bližšej lokality (KALC!lBRENNER 1865: 106). 
Botrychíum multífidum (S. G. GMEL.) RuPR. - 28. - Druh je známy z celých 

Nízkych Tatier len z 2 vzdialených lokalít (Donovaly, osada Mistríky; 
Z.ámčisko). FuTÁK (FI. Slov. 2: 96, 1966) ho považuje za acidofilný druh, 
avšak z lokalít výskytu, vymenovaných tamtiež je patrné, že zasahuje 
dosť často aj na minerálne bohatšie podklady. Podobne na našom nále-
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zisku sa prelínajú silikátové horniny a vápence, zasahujúce sem zo Slo
venského raja. 

Briza media L. - 18, 20, 27. 
Calamagrostis arundinacea (L.) RoTH - 18, 26, 37. 
Calamagrostis villosa (CHArx) J. F. GMEL. -- 3a, c, 7, 24a, 25, 35, 36, 37. 
Calluna vulgaris (L.) HuLL - 3f, 19, 24c, 30, 35, 40. 
Caltha palustris L. subsp. laeta (SCHOTT, NYMAN et KoTSCHY) HEGI - 3d, 

9, 14, 18, 24a, c, 33, 34; Lit.: z údolia Čierneho Váhu v okolí horárne 
Veľký Brunov je udávaná aj subsp. palustris (Va: 43), avšak v tej istej 
oblasti sme zbierali iba subsp. laeta. 

Campanula alpina JACQ. - 1, 2, 3d, e, 4, 6, 23, 30, 31, 35, 39. 
Campanula patula L. - 18. 
Campanula persicifolia L. - Lit.: Šumiac, svah nad cestou na K.h. 1 km 

od obce (MANICA 1973: 65). 
Campanula tatrae BoRB. - 3b, 7, 9, 13, 21, 22, 24b, 30, 32, 35, 36, 40. -

V oblasti Kráľovej hole sa iný taxón z okruhu C. rotundifolia nevyskytuje 
(cf. KovANDA 1977), tedy k tomuto druhu sa viažu i početné literárne 
údaje pod menami C. rotundifolia, C. polymorpha, C. kladniana, resp. 
C. scheuchzeri. 

Capsella bursa-pastoris (L.) MED. - Lit.: lúka pod kótou Záturňa, 1100 m 
(Va: 46). 

Cardamine amara L. subsp. amara - 14, 28, 33, 34; Lit.: lúka pod kótou 
Záturňa, 1100 m (Va: 46); JJZ svahy nad Šumiacom, 1750 m (RANDUŠKA 
1975: tab. II/5 ). 

Cardamine amara L. subsp. opizii (J. et C. PRESL) ČELAK. - 9, 14, 24c, 32. -
Na Slovensku obvykle vystupuje subsp. opizii ako horský vikariant subsp. 
amara. Tu je však subsp. amara udávaná až po výšku 1750 m n.m. (sami 
sme ju zaznamenali do 1500 m). Na niektorých miestach (lok. 14) sa vysky
tujú oba poddruhy pospolu. Okrem morfologických odlišností , ktorými 
je väčšina jedincov rozlíšiteľná, je v rovnakých ekologických podmienkach 
badateľný aj fonologický posun - subsp. amara rozkvitá včaššie. 

Cardamine flexuosa WITH. - 19, 33, 37. 
Cardamine impatiens L. - 26 , 40. 
Cardamine pratensis L. s . str. - 18; Lit.: Veľký Brunov, lúka pod kótou Zá

turňa, 1100 m (Va: 47). 
Cardaminopsis arenosa (L .) HAYEK - 30; Lit. : lúka pod kótou Záturňa, 

1100 m (Va : 47 ). 
Cardaminopsis halleri (L. ) HAYEK subsp. halleri - 16, 18, 20 ; Lit. : lúka pod 

kótou Záturňa, 1150 m (Va: 48) - autorka však udáva subsp. ovirensis 
{WULF.) HEGI et ScHMID. 

Carduus p ersonata (L.) J ACQ. - 24a. 
Carex atrata L. subsp. atrata - 3d. - V Nízkych Tatrách je hojná v západ

nej časti , najmä v skupine Ďumbiera; z obvodu Kráľovej hole chýbajú 
úda je s presnejšou lokalizáciou, uvádza ju len SrLLINGER (1933 : 32) vo vý
počte druhov osídľujúcich alpínske hole od Orlov ej po K.h. 

Carex bigelowii TORREY ex ScHWEINITZ - 1, 2, 3c, d, f, 4, 6, 9, 23, 32, 35. -
Subalpínske hole masívu K .h. sú jedinou oblasťou výskytu tohto druhu 
v Nízkych Tatrách; uvádza ho odtiaľto mnoho autorov (poprvýkrát TocL 
1898: 57 ). Uplatňuje sa tu aj cenologicky, SrLLINGER (1933: 282) hodnotí 
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tunajšie porasty as. J u,ncetum trifidi ako špecifickú variantu s dominu
júcou O. bigelowii. 

Carex canescens L. - 24c. 
Carex davalliana SM. - 18. - V údolí Černeho Váhu hojný druh, uvedená 

lokalita je zrejme najvyšším náleziskom; doposiaľ uvádzaná z lúky pod 
kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 49). 

Carex echinata MuRRAY - Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 1050 m (Va: 50). 
Carex X decolorans WrMMER ( = O. bigelowii X O. nigra) - Kríženca udáva 

LENGYEL (1927: 417) z JV svahu K.h. Hoci nami nebol potvrdený, vzhľa
dom k výskytu oboch rodičov ho nemožno vylúčiť. 

Carex flava L. s. str. - 18, 26, 28. 
Carex flacca L. subsp. flacca - 18. - Doteraz nebol z oblasti uvádzaný, na

priek výskytu slatinných stanovíšť s Carex davalliana, na ktorých sa často 
vyskytuje. 

Carex leporina L. - 18, 28. 
Carex nigra (L.) REICHARD - 23; vyššie ešte na Z svahoch nad Šumiacom, 

1850 m (RANDUŠKA 1975: tab. XI/4). 
Carex ornithopoda WrLLD. subsp. ornithopoda - Lit.: pod kótou Záturňa, 

1150 m; kóta Prašivok, 1300 m (Va: 51). 
Carex pallescens L. - 18, 26, 28. 
Carex panicea L. - 18. 
Carex paniculata L. - 18, 28. 
Carex pilulifera L. - Lit.: plošina pod Záturňou, 1240 m (Si : 162). 
Carex rostrata STOKES in WrTH. - 27. 
Carex sempervirens VILL. subsp. sempervirens - 3b, 4, 20, 22, 31, 32, 36, 39. 
Carlina acaulis L. subsp. acaulis - 33. 
Carum carvi L. - 18. 
Cerastiumfontanum BAUMG. subsp. fontanum - 7, 18, 23, 28, 30; Lit.: K.h., 

1500-1650 m, prameniská (To: 16). 
Cerastium fontanum BAUMG. subsp. triviale (LINK) JALAS - la, 23, 31. 
Chaerophyllum hirsutum L. - 8, 18, 24a, c, 33, 37. 
Chamerion angustifolium (L.) HOLUB - 3b, 7, 24a,b, 30, 36, 37. 
Ohrysosplenium alternifolium L. - 14, 23, 32, 33. 
Cicerbita alpína (L.) W ALLR. - 3b, 24a, 25, 33, 37. 
Cirsium eriophorum (L.) ScoP. subsp. eriophorum - 28, 37. 
Cirsium erisithales (JAOQ.) ScoP. - 17. 
Cirsium heterophyllum (L.) HrLL - 27. 
Cirsium oleraceum (L.) ScoP. - 27, 28. 
Cirsium palustre (L.) ScoP. - 18, 28, 37. 
Cirsium rivulare (JACQ.) ALL. - 18. 
Clematis alpina (L.) MILL. - 17; Lit. : z masívu K.h. udávaný viackrát -

zo SV svahov (To: 15) a z J svahov nad Šumiacom (DoMIN 1923: 342 ; 
MANICA 1973: 65). 

Clinopodium vulgare L. - 17. 
Conioselinum tataricum HoFFM. - Lit.: Kráľova skala (DoMIN 1921 sec. 

HLAVAČEK, JASIČOVÁ et ZAHRADNÍKOVÁ FI. Slov. 4/1: 329, 1984). 
Corylus avellana L. - Lit.: pod kótou Záturňa, 1250 m; pod kótou Koli

bisko, 1000 m; pri horárni Veľký Brunov, 1100 m (Va: 62). 
Crepis conyzifolia (GouAN) DALLA ToRRE - 3b, 24a; Lit.: K.h., glaciálni dul 

k severu (Brunov), 1870 m; v kosodrevine pri potoku pod Kráľovou ska-
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lou; nad Šumiacom (DOMIN 1921); JJV svahy nad Šumiacom, 1580 m 
(RANDUŠKA 1975: tab. VIII/2). 

Crepis paludosa (L.) MoENCH - 28. 
Crepis praemorsa (L.) TAUSCH - Lit.: K.h., smrekový les, 1400 m (Va: 63). 
Crocus scepusiensis (REHM. et Wor,.) BoRB. - 11, 12, 31; Lit.: lúka pod 

kótou Kolibisko, 1000 m ; kóta Prašivok, 1330 m (Va: 64); JJZ svahy nad 
Šumiacom, 1840 m (RANDUŠKA 1975: tab. XVII /4) - v oboch prípadoch 
uvádzaný pod menom C. heuffelianus HERB. 

Cruciata glabra (L.) EHREND. - 18, 28, 33, 37. 
Cystopteris fragilis (L.) BERNH. subsp. fragilis - 3b , 35. - Zo SV svahov 

K.h. uvádza TocL (1900: 2) subsp. alpina (WuLF.) DEsv. ScHIDLAY (FI. 
Slov. 2: 185, 1966) však upozorňuje na veľké množstvo prechodov medzi 
týmito dvomi poddruhmi a považuje Toclov údaj za pochybný (doklad 
neexistuje). 

Dactylorhiza .fuchsii (DRUCE) Soó - 17, 28. 
Dactylorhiza majalis (REICHENB.) HUNT et SuMMERH. subsp. majalis - 34, 

38; Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 66). 
Daphne mezereum L. - 17, 27. 
Deschampsia caespitosa (L.) PB. - 3a, 6, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 

40. 
Digitalis grandiflora 1\!IrLL. - 17, 28; Lit.: Šumiac, nad cestou na K.h. (MA

NICA 1973: 65). - Iste mylný je však údaj o výskyte na vrchole a v koso
drevine (KUBINYI 1843: 98). 

Diphasium alpinum (L.) ROTHM. - Lit.: K.h., vrcholový hrebeň (To: 2, 
DoMIN 1923: 342). 

Doronicum austriacum JACQ. - 3b, d, 12, 24a, 27, 33. 
Doronicum stiriacum (VILL.) DALLA ToRRE - 2; Lit.: K.h. , hrebeň (KNEBLO

v Á 1957: 573). - Inde vo východnej časti Nízkycp. Tatier nie je známy, 
v západnej časti je obmedzený na hrebeň medzi Durkovou a Stiavnicou 
(JESLÍK 1970: 373). 

Drosera rotundifolia L. - Lit.: rašelinisko pod kótou Záturňa, 1150 m (Va: 
69) , Veľký Brunov (Va 1974 SLO sec. KRIPPEL FI. Slov. 4/4: 383, 1988). 

Dryas octopetala L. - K. h. (FÁBRY 1867 BRA); položku cituje tiež RICHTER 
(1889: 3). Najbližšie lokality sú na vápencoch západnej časti Nízkych 
Tatier a v Slov. raji medzi Hranovnicou a Vernárom (PITONIAK et al. 
1978: 32; ZAHRADNÍKOVÁ FI. Slov. „4/3 v tisku). Vzhľadom k existencii 
herbárového dokladu nemožno výskyt v území vylúčiť.. 

Dryopteris filix-mas (L.) ScHOTT - 33, 37. 
Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FucHS - 15, 33. 
Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY - 3d, 7, 10, 23, 25, 37. 
Empetrum hermaphroditum (LANGE) HAGERUP - 3b,f, 5; Lit.: z hrebeňa med

zi Orlovou a K.h. uvádzaný mnohými autormi, prv však tiež mylne ako 
E. nigrum (To: 17), ktorý rastie v Nízkych Tatrách velmi vzácne iba v zá
padnej časti (JASIČOVÁ Fl. Slov. 3: 363, 1982). 

Epilobium alpestre (JACQ.) K.aocKER - 3b. 
Epilobium als1:nifolium VILL. - 8, 24a,c, 30; Lit.: pramenité miesta na SV 

svahu nad 1850 m (To: 17); JJZ svahy nad Šumiacom, 1750 m (RANDUŠKA 
1975: tab. II/5). 

Epilobium anagallidifolium LAM. - Lit.: pramenisko na SV svahu, 1650 m 
(To: 17; TocL 1898 PR sec. HOLUB et KMEŤOVÁ FI. Slov. 4/4: 475, 1988). 
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Epilobium montanum L. - Lit.: K.h., pod Orlovou (KLÁŠTERSKÝ 1946 PR 
sec. HOLUB et KMEŤoVÁ FI. Slov. 4/4 : 452, 1988). Druh tu dosahuje jedno 
z výškových maxím na Slovensku. 

Epilobium nutans F. W. ScHMIDT - 24c (rev. J . HOLUB). - Druhý doložený 
výskyt na Slovensku, doposiaľ bol druh sbieraný len v oblasti Západných 
Beskýd na Pilsku (HOLUB et KMEŤoVÁ FI. Slov. 4/4: 473, 1988). HoLUB 
(in litt.) však zbieral rastliny, pravdepodobne patriace k tomuto taxónu 
takisto v Nízkych Tatrách v masíve Veľkej Vápenice. 

Epipactis atrorubens (HoFFM. ex BERNH.) ScHULT. - 28. 
Equisetum palustre L. - Lit: lúka pod kótou Záturňa , 1150 m (Va: 72). 
Equisetum pratense EHRH. - Lit.: FuTÁK (FI. Slov. 2 : 72, 1966) preberá 

údaj zo sev. svahov K.h. (KALCHBRENNER 1865: 106), hoci už nikdy nebol 
potvrdený. V mape rozšírenia tohto druhu v ČSSR sa síce udáva z údolia 
Čierneho Váhu pod K.h. (NovÁK 1971), avšak údaj nie je v texte komento
vaný a je veľmi pravdepodobné, že sa jedná tiež o prevzatie starého Kalch
brennerovho údaja. 

Equisetum sylvaticum L . - 27. 
Erigeron acris L. s.l. - 27. 
Erysimum cheiranthoides L. - 30. 
Euphrasia rostlcoviana HAYNE - 13, 18, 28. 
Euphrasia tatrae WETTST. - 9; Lit.: K.h. a Kráľova skala, 1600- 1850 m 

(To: 14). - SMEJKAL (1963: 56) priraďuje k tomuto druhu aj údaj o výsky
te E. hirtella JoRD. na Záturni (Si: 161). 

Euphrasia stricta WoLFF ex LEHM. - 18, 26, 28. 
Festuca drymeja MERT. et KocH - 23. 
Festuca picturata PILS - 1, 2, 3b ,c,d,f, 4, 5, 6, 7, 23, 30, 39. 
F estuca rubra L. s. 1. - 7, 9, 18, 20. 
Festuca rupicola HEUFF. subsp. rupicola - Lit.: K.h. , ešte vo výške 1700 m 

(To: 3) - hoci TocL udáva aj hojný výskyt F. supina, vzhľadom k nadmor
skej výške ide pravdepodobne o zámenu s týmto druhom. 

Festuca supina ScHUR - 1, 2, 3d, 4, 23, 40. 
Festuca ovina L. - Lit.: plató pod Záturňou, 1240 m (Si: 162). 
Fragaria vesca L. - 41 ; Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 78) . 
Fraxinus excelsior L. - Lit.: K.h., J svahy, 1195 m, najvyššie nálezisko 

v Nízkych Tatrách (FEKETE et BLATTNY 1914: 273). 
Galeobdolon lilteum Huns. emend. HOLUB - 33; Lit.: údaj pri ceste na K.h. 

S od Šumiaca (MANICA 1973 : 65) možno vzťahovať len ku G. luteum s.I. 
Galeobdolon montanum (PERS.) PERS. ex REICHENB . - 37. 
Galium mollugo L. s. str. - 37. 
Galium palustre L. - 18, 28. 
Galium cf. austriacum JAcQ. - 33. 
Galium schultesii VEsT - 17, 27. 
Galium uliginosum L . - 18. 
Gentiana asclepiadea L. - 3b, 7, 8 , 10, 15, 24a, 27, 33, 37. 
Gentiana punctata L. - 1, 3a,b ,c, 4, 6, 24a, 35, 36. 
Gentianella amarella (L.) BôRNER subsp. reusii (TocL) HoLUB - 18. - Tento 

taxón na K .h. o niečo vyššie (1550 m) zbieral a odtiaľto opísal TocL (1900 : 
13). Inde v Nízkych Tatrách bol zbieraný už len na Ohništi (HOLUB et 
BERTOVÁ FI. Slov. 4/1: 144, 1984) . 

Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB subsp. tatrae (RoNNIGER) HOLUB -
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18, 30, 41; Lit.: plató pod Záturňou, 1240 m (Si: 159); sedlo pod K.h. pri 
Švermove (KRIST 1936: 100). 

Geranium robertianum L. - Lit.: Veľký Brunov, pri horárni (Va: 84). 
Geranium sylvaticum L. - 3b, 8, 24a, 33. 
Geum montanum (L.) HARA - 1, 2, 3b,c,f, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 20, 22, 23, 31, 

32, 36, 39, 40. 
Geum rivale L. - 16, 18, 24c, 27. 
Geum X sudeticum TAUSCH ( = G. montanum X G. rivale) - 24c. - Krí

ženec bol z Nízkych Tatier doposiaľ známy len z oblasti Ďumbiera a Kra
kovej hole, iste je však medzi rodičmi častej ší. 

Glyceria declinata BRÉB. - 26. 
Glyceria plicata (FRrns) FRIES - 28. 
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. subsp. conopsea - 3b, 24a, 27; Lit.: plató 

pod Záturňou, 1240 m (Si: 159). 
Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWM. - 8, 10, 18, 15, 25, 33, 37; Lit.: 
Veľký Brunov, les pri horárni, 1000 m (Va: 87) - udáva síce G. robertia
num, avšak položka z tejže lokality (VARTÍKOVÁ 1974 SLO) je G. dryopteris. 

Hieracium acuminatum JoRDAN - 7, 25. 
Hieracium alpinum L. s.l. - 1, 2, 3a, e, 6, 21, 23, 24b, 33, 35, 39. 
Hieracium bifidum KIT. - 33; Lit.: LENGYEL et ZAHN (1930: 20- 22) udá

vajú bez bližšej lokalizácie z K.h. viacero poddruhov (subsp. brachygonium 
ZAHN, subsp. sokolense LENGYEL et ZAHN, subsp. stenolepis LBG.). 

Hieracium m:.,uroriim (L.) L. - Lit.: les pod kótou Prašivok, 1100-1300 m 
(Va: 90); Sumiac, svah nad cestou na K.h. l km od obce (MANICA 1973: 
64). 

Hieracium prenanthoides VILL. - 23. 
Homogyne alpina (L.) CAss. - 1, 2, 3b,c,f, 4, 6, 12, 23, 25, 32, 33, 35, 36, 39. 
Huperzia selago (L.) BERNH. ex ScHRANK et MART. - 1, 2, 3a,b,c,d,f, 4, 23, 

24a,b, 35. 
Hypericum maculatum CR. - 3b, 7, 20, 22, 24a. 
Jacea phrygia (L.) SoJÁK subsp. phrygia - 27; Lit.: LENGYEL (1924: 424) 

udáva z K.h. bez bližšej lokalizácie ešte subsp. melanocalathia (BoRB.) 
SoJÁK. 

Jacea pratensis LAM. - 33 . 
.Juncus articulatus L. - 26, 33. 
Juncus filiformis L. - 24c, 32; Lit.: vo východnej časti pohoria pomerne 

vzácny; známe sú len údaje K.h. (To: 4) a údolie potoka pod Kráľovou 
skalou (DOMIN 1921). 

Juncus trifidus L. - 1, 2, 3a, c, e, 4, 23, 24b, 35, 36, 39 . 
.Juniperus communis L. subsp. alpina (NEILR.) ČELAK. - 3a, 20, 22, 23, 31, 

32, 35, 39, 40. 
Juniperus communis L. subsp. communis - 37; Lit.: kóta Prašivok, 1330 m 

(Va: 94). 
Knautia maxima (OPiz) 0RTMANN - Lit.: ŠTEPÁNEK (FI. Slov. 4/2: 172, 

1985) udáva z K.h. dve položky Paxa a Lengyela zr. 1895 a 1910 bez bliž-
šej lokalizácie. ľ' 

Larix decidua MILL. - 33; Lit.: najvyššie na Kráľovej skale, 1540 m (FEKETE 
et BLATTNY 1914: 242). 

Leontodon hispidus L . subsp. hispidus - 18, 24a, 28, 30. 
Leucanthemopsis tatrae (VIERH.) HOLUB - Lit.: K.h., v kosodrevine, 1700 m 
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(To: 7) - jediný údaje o výskyte~ v Nízkych Tatrách mimo hrebeňovej 
časti medzi Chabencom a Veľkou Stiavnicou (cf. JESLÍK 1970: 368, 369); 
výskyt však nemožno vylúčiť vzhľadom k stanovišťu a vierohodnosti 
Toclových údajov. 

Leucanthemum ircutianum (TuRcz.) DC. - 18. 
L eucanthemum margaritae (GÁYER) ZELENÝ - 26. 
Ligularia sibirica (L.) CASS. - „In alpibus montis Királyhegy, s. coll. BRA); 

Lit.: severné svahy K.h. (MAUKSCH sec. NEILREICH 1866: 116). - Vše
obecne známy je výskyt druhu v údolí IJnilca od Pustého Poľa na východ. 
Zo severných svahov K. h. (tj. z údolia Cierneho Váhu) nebol neskôr nikdy 
udávaný a jeho výskyt vo vyšších polohách masívu K. h. je napriek exis
tencii uvedeného herbárového dokladu veľmi nepravdepodobný. 

Ligusticum mutellina (L.) CR. - 1, 2, 3b,c,f, 4, 5, 6, 22, 23, 36, 37, 39 . 
Lilium martagon L . subsp. martagon - 3b, 17; Lit.: okraj lesa pod kótou 

Kolibisko, 1000 m (Va: 101). - Lokalita v kare Veľkého Brunova (3b) 
predstavuje zrejme jedno z najvyššie položených nálezísk na Slovensku. 

Linum catharticum L. - 13, 18, 26. 
Listera ovata (L.) R. BR. - 28. 
Lonicera nigra L. - 3 7. 
Lonicera xylosteum L. - Lit.: Veľký Brunov, pri horárni, 1050 m (Va: 102) . 
Lotus corniculatus L. - Lit.: plató pod Záturňou, 1240 m (Si: 161). 
Lotus uliginosus ScHKUHR - 27. 
Luzula alpinopilosa (CHAIX) BREISTROFFER subsp. obscura FRôHNER - 1, 2, 

3b,d ,e, 4, 5, 6, 12, 23, 39. 
Luzula campestris (L.) DC. - 41. 
Luzula luzuloides (LAM.) DANDY et WrLMOTT subsp. cuprina (RocHEL ex 

AsoH. et GRAEBN.) CHRTEK et K:RísA - 3b,e, 6, 12, 23, 25, 31, 34, 35, 40. 
Luzula multiflora (EHRH.) LEJ. - 7, 16, 18 , 24c, 37, 38, 40. 
Luzula X slovaca SMEJKAL et VrcHEREK ( = L. alpinopilosa X L. luzuloides) 

- 3a. - Druhé zistenie v Nízkych Tatrách; odtiaľto bol kríženec aj opí
saný (Dereše - SMEJKAL et VICHEREK 1965). 

Luzula sudetica (WrLLD.) DC. - 22; Lit.: Veľký Brunov, lúka pri horárni , 
1050 m (Va: 105). 

Luzula sylvatica (HuDs.) GAUD . - 7, 10, 12, 19, 33, 37. 
Lychnis flos-cuculi L. - 27. 
Lycopodium annotinum L. - Lit.: K.h., Švermova (FuTÁK FI. Slov. 2: 28, 

1966). 
Lycopodium clavatum L. - 15. - Lit.: K. h. (FuTÁK FI. Slov. 2 : 25, 1966). 
Lysimachia nummularia L. - 34. 
Maianthemum b~folium (L.) F. W. ScHMIDT - 17; Lit.: kóta Prašivok, 1300 

m (Va: 107); Šumiac, svahy nad cestou na K.h. 1 km S od obce (MANICA 
1973: 77). 

Melampyrum herbichii WoL. - Lit.: Šumiac, JV svahy K.h. (MANICA 1973: 
64); údaj je správny v zmysle druhovej koncepcie Jasiewicza (JASIEWICZ 
1958), ktorý uvádza M. herbichii aj zo Západných Karpát. Podľa ďalšej 
koncepcie (Soó et WEBB 1972) je M. herbichii východo- a juhokarpatský 
druh, nezasahujúci svojím areálom na naše územie. 

Melampyrum sylvaticum L. s.l. - 3b, 7, 22, 28, 37. 
M ercurialis perennis L. - Lit.: Šumiac, svah nad cestou na K.h. 1 km S 

od obce (MANICA 1973: 77). 
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M ilium effusum L. - 24a. 
Mimulus guttatus DC. - Šumiac, pri potoku na S okraji obce, 900 m. - Druh 

je na Slovensku pomerne zriedkavý (cf. HAJDÚK 1970). Z najbližšieho oko
lia ho uvádza LENGYEL (1927) z údolia potoka medzi Švermovom a Červe
nou Skalou a je tiež doložený z údolia Hrona medzi Pohorelou a V alkovňou 
(ZÁBORSKÝ 1962 SLO). ~ 

Moehringia trinervia (L.) CLAIRV. - Lit.: les pod kqtou Záturňa, 1150 m 
(Va: 112). 

Moneses uniflora (L.) A. GRAY - 8, 20; Lit.: smrečina pri potoku pod Krá
ľovou skalou (DOMIN 1921). 

Monotropa hypopitys L. - Lit.: KRísA (FI. Slov. 3: 335, 1982) cituje z K.h. 
zber F. A. Nováka (1921 PRC). 

Myosotis alpestris F. W. ScHMIDT - 3b, 32. 
Myosotis nemorosa BEss. - 8, 18 , 24a,c , 37; Lit.: lúka pod kótou Kolibisko , 

1000 m (Va: 113). 
M yosotis sylvatica EHRH. ex HoFFM. - Lit.: lúka pod Záturňou, 1200 m 

(Va: 114) . 
Nardus stricta L. - 6, 7, 11 , 12, 20, 21, 23, 31, 32, 35, 37. 
Neottia nidus-avis (L.) L. C. RrcH. - 17. 
Omalotheca norvegica (GUNN.) C. H. et F. W. ScHULTZ - 3b, 7, 15, 24a. 
Omalotheca supina (L.) DC. - 7, 11, 30, 31, 32. - V celom masíve roztrúsene 

(na lokalitách však masovo) na vlhkých nátržiach a iných voľných plo
chách, najmä pozdľž chodníkov v kosodrevinovom stupni. 

Omalotheca sylvatica (L.) C. H. et F. W. ScHULTZ - 18, 37; Lit.: udávaná 
ešte z výšky 1650 m (To: 7; RANDUŠKA 1975: tab. XVII /7). 

Oreochloa disticha (Wu LF.) LINK - 1, 2, 3c , d,f, 4, 5 , 6, 24b, 35, 36 . 
Oxalis acetosella L. - 23 , 25 , 33 , 37. 
Paris quadrifolia L. - 33; Lit.: les pod kótou Kolibisko , 1000 m (Va: 116). 
Parnassia palustris L. - 18, 20, 27, 28; Lit.: lúka pod kótou Kolibisko (Va: 

117). - Častejšia v susedných vápencových oblastiach, na ktoré naše lo 
kality priamo nadväzujú, najvyššie dosahuje 1440 m n.m. 

Pedicularis hacquetii GRAF - 3b. - Druh nebol doposiaľ z východnej časti 
Nízkych Tatier uvádzaný ; známe sú lokality vo vápencových okrskoch 
západnej časti pohoria (cf. JESLÍK 1970, HENDRYCH et HENDRYCHOVÁ 
1989). 

Pedicularis palustris L. - Lit.: lúka pod kótou Kolibisko , 1050 m (Va: 117). 
Pedicularis verticillata L. - 3d. - Druh takisto doteraz nebol vo východnej 

časti Nízkych Tatier nájdený (cf. HENDRYCH et HENDRYCHOVÁ 1989). 
V skupine Ďumbiera a Králičky je však pomerne hojný (JESLÍK l.c.) . 

Petasites albus (L.) GAERTN. - 33. 
Petasites hybridus (L.) GAERTN., MEY. et ScHERBIUS - 40; Lit.: lúka pod 

kótou Kolibisko, 100'0 m (Va: 118). 
Phegopteris connectilis (MICHX. fil.) WATT - 33 . 
Phleum rhaeticum (HUMPHRIES) RAUSCHERT - 7, 9, 20, 22, 23, 33, 39. 
Phyteuma orbiculare L. - 20. - V nižších polohách doliny Čierneho Váhu 

a najmä ďalej na vápencoch v okolí Pustého Poľa a v Slov. raji hojný druh. 
Lokalita v sedle pod Tromi kopcami je predsunutým výskytom (podobne 
ako u Parnassia palustris). 

Phyteuma spicatum L. subsp. spicatum - 3b, 17, 24a. 
Picea abies (L.) KARSTEN - V celom masíve dominantná drevina aj v nižších 
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polohách (buk tu prakticky chýba); najvyššie je udávaná z 1880 m (RAN
DUŠKA 1975: tab. XVI/2). 

Pilosella aurantiaca (L.) F. W. et C. H. ScHULTZ - 13, 22, 24a, 27. 
Pilosella cymosa (L.) F. W. et C. H. ScHULTZ - 27. 
Pilosella lactucella (WALLR.) P. D . SELL et C. WEST - 30, 40. - Hojný druh, 

najvyššie je udávaný z 1680 m (RANDUŠKA 1975: tab. XVII/7). 
Pilosella officinarum F. W. et C. H. ScHULTZ - 8, 18, 33. 
Pinipinella saxifraga L. s. 1. - 18, 20, 37. 
Pinguiwla vulgaris L. - 18; Lit.: lúky pod kótami Kolibisko a Záturňa, 

1050 a 1150 m (Va: 121). - Druh v cefom údolí Čierneho Váhudosťhojný, 
zistená lokalita predstavuje najvyššie položené nálezisko. 

P inus cembra L. - Ojedinelý výskyt v polesí Šumiac v porastoch smreka 
a kosodreviny udáva HART (1923: 381), výskyt na SZ svahoch vo výškach 
1545 a 1630 m potvrdzuje RANDUŠKA (1975: tab. XXIV/1). 

Pinus mugo TuRRA - v celom masíve tvorí vegetačný stupeň ve výškach 
ca 1500-1700 m n.m. 

Plantago media L . - 18, 20, 33; Lit.: lúka pod kótou Záturňa, 1150 m (Va : 
122). -

Poa alpina L. - 7, 35; Lit.: JJZ svahy nad Sumiacom, 1750 m (RANDUŠKA 
197 5: tab. II/ 5). - Ojedinelý literárny údaj je mierne prekvapujúci, keďže 
v ostatných častiach pohoria je druh pomerne hojný; najbližšie je udávaný 
z plošiny medzi Malou a Veľkou Vápenicou (Si: 161). 

Poa annua L. - 37. 
Poa chaixii VrLL. - 3b,d, 16. 
Poa laxa HAENKE - 1, 3a, 4 ; Lit.: Veľmi hojne v štrbinách skál vo vrcholo

vých partiách od Orlovaj po K.h., 1650- 1900 m (To: 3; Si: 32). 
Poa nemoralis L. - Lit.: Sumiac, svah nad cestou na K.h. l km S od obce 

(MANICA 1973: 64). 
Poa pratensis L. - Lit.: JV svahy nad Šumiacom , 1470 m (RANDUŠKA 

1975: tab . VI/1). 
Polemonium caeruleum L. - 17 (pri hájovni). - V údolí Čierneho Váhu je 

druh častejší, v minulosti bol však udávaný aj z vrcholových partií K.h. na 
skalách a v kosodrevine (KUBINYI 1843: 98 , REuss 1853: 292, SzoNTAGH 
1866: 280); údaje z týchto výšok sú iste mylné. 

Polygala amara L. subsp. brachyptera (CHODAT) HAYEK - 28; Lit.: lúka 
pod kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 125). 

Polygonatum verticillatum (L.) ALL. - 3b,d, 10, 17, 24a, 33. 
Polypodium vulgare L. - 24b. _ 
Populus tremula L. - Lit.: pri Ciernom Váhu nad horárňou Veľký Brunov, 

1100 m (Va: 128). 
Porcellites radicata (L.) CASS. - 20. 
Potentilla anserina L. - la. 
Potentilla aurea L. - 1, 2, 3b, f, 4, 6, 18, 22, 23, 30, 31 , 33, 35, 36, 37, 39, 40. 
Potentilla erecta (L.) RÄUSCHEL - 18. 
Potentilla heptaphylla L. - 41. 
Prenanthes purpurea L. - 10, 17, 37. 
Primula elatior (L.) HrLL subsp. elatior - 17, 40; Lit.: Veľký Brunov, lúka 

pri horárni, llO m (Va: 130). 
Primula minima L. - 3a, b,d, 4. - V kare Brunova častý druh, na hrebeni 
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od Orlovej po K.h. udávaný na viacerých miestach roztrúsene (Si : 32; 
KNEBLOVÁ 1957: 573). 

Primula veris L. em. Huns. subsp. veris - Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 
1000 m ; lúka pri horárni Veľký Brunov, 1100 m (Va: 131). 

Prunella vulgaris L. - Lit.: plató pod Záturňou, 1240 m (Si: 161); Šumiac, 
nad cestou na K .h. l,km S od obce (MANICA 1973: 65). 

Pseudorchis albida (L.) A. et D. LôvE - 3d, 21 , 22, 39; Lit.: plató pod Zátur
ňou, 1240 m (Si: 162); smrečina na SV svahu K.h. (To: 5); K.h. , 1200- 1500 
m (BOHATSCH 1875: 66). 

Pulmonaria obscura DuMORT. - 33. 
Pulsatilla alba REICHENB. - 3a,b,d,f, 4, 6, 21, 22, 23, 24b, 31 , 32, 35, 36, 37, 

39, 40. 
Pyrethrum clusii (FISCH. ex REICHENB.) KERNER - 17, 18, 27, Lit.: Šumiac, 

pri ceste na K.h. 1 km S od obce (MANICA 1973: 65), smrečiny nad obcou, 
900-1400 m (DOMIN 1921). 

Pyrola minor L. - 13; Lit.: K.h. (BoHATSCH 1875: 67) - K:RísA (FI. Slov. 
3: 315-318, 1982) druh z Nízkych Tatier neuvádza, zo západnej časti po
horia však existuje viacero hodnoverných údajov (najmä JESLÍK 1970). 

Ranunculus acris L. - 9, 20, 31. 
Ranunculus platanifolius L. - 3b,d, 8, 10, 24a, 28, 35. 
Ranunculus pseudomontanus SCHUR - 3d, 35, 37; Lit.: Prehliadaný druh; 

z východnej časti pohoria sú známe len tri široké údaje - Vápenica, 
Andrejcová, K.h. (LENGYEL 1927: 420), nezaznamenal (či nerozoznával) 
ho však napr. ani SILLINGER. 

Ranunculus repens L. - la, 32. 
Rhinanthus minor L. - 18. 
Rhinanthus pulcher GuNTHER et ScHUMMEL ex 0PIZ - 3b,d; Lit.: lúka pod 

kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 138). - V Nízkych Tatrách pomerne častý, 
avšak napospol na minerálne bohatších podkladoch. 

Rhinanthus serotinus (ScHÔNHEIT) OnoRNY - 27. 
Rhodiola rosea L. - 3b,d; Stredná hoľa a Orlová, na severných svahoch karov 

(BERNÁTOVÁ 1986 in litt.); Lit.: K.h. (BoHATSCH 1857: 67), Kráľova skala, 
nad 1650 m (To: 18). - Výskyt v masíve K.h. predstavuje izolovanú 
arelu; v Nízkych Tatrách inak častejšie len v masíve Ďumbiera. 

Ribes alpinum L. - Lit.: K.h. (PoDHRADSZKY 1881: 339). 
Ribes petraeum WuLF. - Lit.: K.h. , najvyššie partie smrečín (KALCHBREN-

NER 1865: 107); S svah, 1650 m (Si: 123). 
Rosa pendulina L. - 3b, 17, 20. 
Rubus idaeus L. - 32, 36. 
Rumex alpinus L. - 36, 37. 
Sagina procumbens L. - Lit.: K.h., pod prameňom Čierneho Váhu, 1550 

m (Va: 141) . 
Sagina saginoides (L.) KARSTEN subsp. saginoides - 30, 35; Lit.: v okolí 

Kráľovej skaly udávaný z viacerých miest (To: 16, DoMIN 1921); z tejto 
, oblasti ·Ja z Troch studní bol tiež stanovený chromozómový~počet 2n= 22 
i (MÁJOVSKÝ, MuRÍN et al. 1987: 83). 
Salix aurita L. - 26, 28. 
Salix caprea L. - 26. 
Salix fragilis L. - 27. 
Salix hastata L. - 35, 36. - Z územia doposiaľ neuvádzaná. 
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Salix herbacea L. - Lit.: medzi Orlovou a K.h. (Si: 22) - Jediný pochybný 
údaj, keďže SuzA (1935: 162) naopak zdôrazňuje absenciu S. herbacea 
na biotopoch jej zodpovedajúcich na celom hrebeni východnej časti Níz
kych Tatier. 

Salix purpurea L. - 18. 
Salix silesiaca WILLD. - 3d,f, 7, 12, 30, 33, 36, 40. 
Salix X subcaprea N. J. ANDERSS. (-= S. caprea X S. silesiaca) - 26. 
Sanibucus racemosa L. - 33. 
Saxifraga moschata WULF. in JACQ. - Lit.: Orlová - K. h. (SILLINGER sec. 
JASIČOVÁ Fl. Slov. 4/2 : 271, 1985); SILLINGER (1933) však druh neuvádza 
a rovnako v jeho herbári (PRC) nie je doložený. 

Saxifraga paniculata MILL. subsp. paniculata - 3b, 24b, 35. - Limitujúcim 
faktorom výskytu tohto petrofytu je pravdepodobne minerálne bohatší 
(karbonátový) podklad; na uchytenie mu však stačí i tenučká (niekoľko 
mm) vápencová žilka v inak silne kyslej hornine, ak napr. vo vrcholových 
partiách Kráľovej skaly. 

Scirpus sylvaticus L. - 27. 
Scleranthus annuus L. - la, 33. 
Sedum acre L. - Lit.: K.h. (KUBINYI 1843: 98). 
Sedum alpestre VILL. - 3d, 4, 5, 7, 10, 24b, 30, 32, 35, 37, 40. 
Sedum argutum (HAw.) SwEET - 31, 37. 
Sedum atratum L. - Druh bol zbieraný len jediný raz, vo vrcholových par

tiách K.h. (DOSTÁL 1929 PRC - cf. BERTOVÁ Fl. Slov. 4/2: 215, 1985), 
nikdy pozdejšie však už nebol overený. Kalcifilný terofyt, ktorý sa tu 
mohol vyskytnúť len prechodne; najbližšie údaje z Nízkych Tatier sú 
z Ďumbiera a Krupovej hole, avšak tento druh nezaznamenal ani JESLÍK 
(1970) pri podrobnom prieskume holí západnej časti pohoria. 

Sempervivum montanum L. subsp. montanum - 1, 4, 23, 24a, 35, 37, 39, 40. 
Senecio abrotanifolius L. - 1, 2, 3, a,f, 4, 6, 22, 23, 35, 39. 
Senecio nemorensis agg. - 3b, 9, 18, 22, 24a, 25, 33, 36. - Taxonómia tejto 

skupiny sa v nedávnej dobe pozmenila (cf. WAGENITZ 1987). Pôvodne 
(1985) bol v teréne zapisovaný S. nemorensis s. str„ herbárový m ateriál 
bol zbieraný len na niektorých lokalitách, po revízii boli rozpoznané i pre
chodné typy medzi S. hercynicus ( = S. nemorensis auct. ) a S. ovatus ( = S. 
fuchsii auct.); preto sú zistenia uvádzané len v rámci agregátu. 

S enecio subalpinus KocH - K.h., ca 1400 m (To: 8). 
Seseli libanotis (L.) KocH subsp. libanotis - Lit.: lúka pod kótou Kolibisko, 

1000 m (Va: 147) . 
Silene dioica (L.) CLAIRV. - 3b, 24a. 
Silene nutans L. subsp. nutans - 18. 
Soldanella hungarica 1'3IMK. - 1, 2, 3c , d , f , 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 

22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 39, 40. - Jedna z dominánt jarného aspektu 
v celom masíve, morfologicky veľmi premenlivá. Populácie pod hornou 
hranicou lesa, v kosodrevinovom stupni a čiastočne tiež na alpínskych 
holiach zodpovedajú poddrulm S. hungarfra subsp. major v zmysle Pawlow
skej (PA WLOWSKA 1963), populácie z vrcholových alpínskych holí možno 
v niektorých prípadech jednoznačne priradiť k subsp . hungarica (lok. 
1, 2, 4, 31), ktorá je charakteristická veľmi krátkymi (len 0,1 - 0,15 mm 
dl.), ale stopkatými žliazkovitými chlpmi na stopkách mladých listov; 
medzi oboma poddruhmi však sú prechody. Podobná je situácia na holiach 
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v západnej časti pohoria (cf. JESLÍK 1970). Subsp. hungarica zrejme pred
stavuje t y p charakteristický pre subalpínske hole na silikátových podkla
doch, na Slovensku zastúpený s najväčšou pravdepodobnosťou len v Níz
kych Tatrách (tu bol bežne určovaný ako S. carpatica - z K.h. mnoho 
údaj ov, napr. SILLINGER 1933, KNEBLOVÁ 1957, R ANDUŠKA 1975 a i.). 
Soldanelka karpatská nebola vo vyšších častiach masívu vôbec zistená; 
najbližšia prípadná možnosť jej výskytu je na vápencoch v údolí Čierneho 
Váhu. 

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea - 37. 
Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) AROANGELI - 3a, 6, 22, 24b , 35, 

36, 39. 
Sorbus aria (L .) CR. subsp . aria - Lit.: pod kótou Prašivok, 1300 m (Va: 

150). 
Sorbus aucuparia L. - 3d, 7, 25, 33. - Poddruhy neboli rozlišované; SIL

LINGER (1933 : 123) udáva zo severných svahov K .h. z výšky 1620 - 1650 m 
subsp. glabrata (WIMM. et GRAB.) HAYEK - väčšina údajov z naj vyšších 
polôh sa zrejme vzťahuje k tomuto poddruhu. 

Stachys alpína L. - Lit.: K.h. (LENGYEL 1927: 421). 
Stellaria graminea L. - 18. 
Stellaria media (L.) VILL. - l a . 
Stellaria nemorum L . - 14, 20, 23, 24c, 32, 33, 34, 40. 
Stellaria uliginosa MuRRAY - 24c. 
Swertia perennis L. subsp. alpestris (BAUMG. ex Fuss) SIMK. - K.h. , 1100 m 

(1985 P AX BP - BERTOVÁ, in litt.). 
Tanacetum vulgare L. - 30. 
Taraxacum alpinum agg . - Lit.: Lúka pod kótou Kolibisko, 1000 m ; lúka. 

na vrchole kóty Prašivok, 1330 m (Va: 153). 
Taraxacum officinale agg. - la, 7, 23, 30. 
T ephroseris crispa (JACQ.) ScHUR - 3b, 8, 28. 
Thalictrum aquilegiifolium L. - 3b , 1 7, 24a, 33. 
Thlaspi caerulescens J. et C. PRESL subsp. tatrense (ZAPAL.) Dvo:RÁKOVÁ 

37 ; Lit.: lúka pod kótou Záturňa , 1150 m (Va: 155). 
Thymus alpestris TAUSCH ex KERNER - Lit.: K .h., nad Liptovskou Teplič

kou (LENGYEL 1927: 421) ; plató pod Záturňou , 1240 m (Si: 160). 
Thymus pulegioides L. - 3b, 37. 
Tofieldia calyculata (L.) W AHLENB. - Lit.: lúka pod kótou Kolibisko , 1000 m 

(Va : 157); údaj K.h., na skalách (SzoNTAGH 1866: 280) sa iste vzťahuje 
k východnej vápencovej oblasti v blízkosti Pustého Poľa. 

Trifolium spadiceum L. - 13, 26. 
Trifolium pratense L. subsp. pratense - Lit.: plató pod Záturňou, 1240 m ; 

Šumiac, svah nad cestou na K.h. l km S od obce (MANICA 1973: 65). 
Trifolium repens L. - 31 , 37 . 
Tripleurospermum inodorum (L.) C. H. SOHULTZ - la. 
Trollius altissimus CRANTZ - Lit.: Veľký Brunov, lúky pri horárni, 1050 m 

(Va: 160). 
Trommsdorfia uniflora (VILL.) SoJÁK - 3b, 7, 16, 18 , 21, 22 , 33, 36, 39, 40. 
Tussilago farfara L. - 31 , 33. 
Vaccinium gaultherioides BIGELOW - 3a, 35; Lit.: k druhu sa vzťahujú 

údaje V. uliginosum zo severných svahov vrátane karu Brunova (To : 15 ~ 
DoMIN 1921). 
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Vaccinium myrtillus L. - 2, 3d, 6, 11, 23, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40. 
Vaccinium vitis-idaea L. - 3a,e,f, 7, 22, 23, 31, 33, 35, 36, 40. 
Valeriana sambucifolia MIKAN fil. - 3d, 24a, 27, 33. 
Valeriana tripteris L. - 3b,d, 8, 10, 17, 24a,b, 33, 36. 
Veratrum album L. subsp. lobelianum (BERNH.) ARc. - 3a,b,d , 6, 23, 24a, 

33, 35. 
Verbascum thapsus L. - 27. 
Veronica beccabunga L . - 28 , 30, 32; Lit.: najvyšší údaj - J JZ svahy nad 

Šumiacom, 1750 m (RANDUŠKA 1975 : tab. II/5). 
Veronica chamaedrys L. - 33, 37, 41. 
Veronica officinalis L. - 9, 26, 37, 40. 
Veronica serpyllifolia L. - la, 31. 
Vicia cracca L. subsp. cracca - 28. 
V icia sylvatica L. - Lit.: Veľký Bru nov, okraj lesa pri horárni, 1050 m (Va : 

166). 
Viola biflora L. - 3b,d, 10, 17, 18, 23 , 24a, 33, 37; Lit.: kóta Prašivok, 

lúka na vrchole, 1330 m (Va: 167). 
Viola canina L. subsp. canina - 33, 37; Lit.: lúka pod kótou Záturňa, 1150 

m (Va: 167). 
Viola lutea Huns. subsp. sudetica (WILLD.) NYMAN - 2, 7, 12, 13, 16, 18, 20, 

22, 23, 32, 33, 36, 37 ' 39, 40. 
Viola reichenbachiana J ORD. ex BoR. - 41. 
Viola X baltica W. BECKER (=V. canina X V. riviniana) - 37 (det. V. SKA-

LICKÝ). 
Viola rupestris F. W. ScHMIDT - 41 (rev. J. KrnscHNER). 
Viola saxatilis F. W. ScHMIDT - 18. 
Viola X tatrae BoRB. ( = V. lutea subsp. sudetica x. V. saxatilis) - Lit.: lúka pod 

kótou Kolibisko, 1000 m (Va: 168; VARTÍKOVÁ 1974 SLO, rev. J. KrnsoH
NER). 

Viola tricolor L. s . str. - la. 
Viscaria vulgaris BERNH. - 18. 

DRUHY SPORNÉ ALEBO Z ÚZEMIA OMYLOM UVÁDZANÉ 

Najmä v staršej literatúre sa objavuje množstvo druhov, ktorých výskyt v ce e oblasti Krá
ľovej hole alebo orinajmenšom vo vyšších častiach silikátového masívu je takmer vylúčený. 
Pod.ľa charakteru stanovišťa, areálu či taxonomickej oríbuznosti možno údaje rozdeliť do troch 
skupín: 

a) Druhy spomínané so všeobecnou lokalizáciou K.h., ktoré sa však zrejme vyskytujú až na. vá-
pencoch v okolí Pustého Poľa, resp. v údolí Čierneho Váhu 

Aconitum moldavicum JACQ. [LENGYEL 1927: 419] 
Oolymbada alpestris (HEGETSCHW.) DOSTÁL [LENGYEL 1927: 424] 
Oorydalis capnoides (L.) PERS. [REUSS 1853 : 24; SzoNTAGH 1866: 280] 
Delphinium elatum L. [KALCHBRENNER 1865: 106] 
Gladiolus imbricatus L. [REuss 1853 : 414; SzoNTAGH 1866: 280; BoHATSCH 1875: 66) - slatinn' 

lúky na Horehroní. 
Moehringia muscosa L. [REuss 1853: 76; SzoNTAGH 1866: 280] 
R i bes nigrum L. [LENGYEL 1927: 420] 
8nxijraga adscendens L. [SzoNTAGH 1866: 280) 
8edum album L. [KuBINYJ 1843: 98; SzoNTAGH 1866: 280] 
Spiraea media F. ScHMIDT [SzONTAGH 1866: 280] 
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b) Druhy pravdepodobne zamieúané za príbuzné taxóny 

Anemone sylvestris L. [PonHRADSZKY 1881: 341] = Pulsatilla alba 
ArniC<i montanri L. [REuss 1853: 236; SzoNTAGH 1866: 281] = Doronicum stiriacum 
Calamagrostis varia (SCHRAD.) Hos'.r fK.ALCHBRENNER 1865: 107) = C. villosa 
Carex caespitosa L. [KuBINYI 1843: 98; REuss 1853: 445; SzoNTAGH 1866 : 284] = C. nigra 
Crepis a.urea (L.) CASS. [SzoNTAGH 1866: 281] = C. conyzijolia ( 'ť) 
Erico carnea L. (RE uss 1853: 383] = Callww vulgaris 
Omalotheca hoppeana (KocH) C. H. et F. W. ScHULTZ [KNEBLOVÁ 1957] = O. supina 
Pulsatilla vernalis (L.) MILL. [KuBINYI 1843: 98; REuss 1853: 5] = P. alba 
Sambucus ebulus L. (KALCHBRENNER 1865: 107] = S. racemosa 
Senecio carpaticus HERB. [LENGYEL 1927: 423] = S. abrotanijolius 

c) Špeciálne prípady 

Antennaria carpatica (WAHLENB.) BLUFE' ct FINGERH. - K. h. , 1850 m, PRC (URBANSKA-Wo
RYTKIEWICZ 1970); v herbári PRC sa však nachádza len položka lokalizovaná Krakova hoľa, 
alt . ca 1650 m, leg. DOSTÁL et F. A. NovÁK 1935. Vý::;kyt na Krakovej holi citujú aj CHRTEK 
et POUZAR (1962). 

Ccimpanula serrata KIT. - Udáva SILLINGER (1933: 162) zo sedla m edzi Andresovou a Orlovou 
a mnoho lokalít (pod označením C. napuligera) uvádza RANDUŠKA (1975). Druh však v masíve 
K.h. nerastie, východná hranica areálu prebieha pri Pohorelej (cf. KovANDA 1967). 

Chamaecytisus trijlorus (LAM.) SKAL. subsp. cilinl'US (WAHLENB.) HOLUB - Druh uvádza jú 
REuss (1853 : 103) a SzoNTAGH (1866: 295), avšak najbližšia lokalita je až pri Kvetnici a na 
Babe pri Svite (HOLlTB et BERTOVÁ FI. :::llov. 4/4: 41, 1988). 

Lactuca perennis L. - K. h., pásmo kosodrC'viny a na \Tchole (KUBINYI 1843 : 98); SLAVÍK 
(1966) sa domnieva, že sa údaj vzfahujc až k vápencom pri Pohorele j. 
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SUMMAHY 

During the ftoristic inveRtigation s 284 taxa of high<'r plant s \vere ascertnined in the t erritory 
of middle and higher altitude zones of the Mt. Kráľon1 hoľa (approx imately above 1000 m. a .s.l.). 
In addition, 67 more taxa were repork d in the literature. 'Vith an cxccption of several 
taxa, their p rese nt occurrence in the t orritory is probable. AR a whole, :340 - 350 speci.es occur 
in the territory under study. Tho Veľký Brunov Kar and a ~nm\1 km i\im·talúzkn. in the vu,lloy of 
the Hnilec Rivor are tlie most im.portant locu.liti cs. Most of the specie8 occurring v ory rarely in 
the surroundings of Kráľova hoľa Mt. or even not reportccl from this rcgion up to now are con 
centrnted in thesc kars . Epilobium nutans, Luzula, X slovaca, Pedicula ris hacquctii, P. i:erticilluta, 
Rhinanthus pulcher, Rhodiola rosea. Botrychium multijidum, Viola rup

1
estris and Oentianella ama

rella subsp. reussii (the taxon which was dPscribecl from the Mt. Kráľova hoľa) are consicl.creJ t,110 
most important firnlings from other locn litics. It is necessary to mcntion Ai-enula ploniculmis, 
Bartsia alp'Ínn, Conioseli11um tatar1:cum, D iphnsinstrum nlpú1um, Equisetum pratimse, Hieracium 
bifidum, Knautia maxima and Leucanthemopsis tatrae among the important spec ic:-; w liich occur
rencc was not confirmed in the g iven territory. Dryas octopetala and Sedum utratum represent 
questionable species which are clocument0d b_v hcrbarium specimons. Evcn thc occurrenee of 
/:)'oldanellu carpatica commonly givcn in the lit<'ratur·r? \Yas not confirmed, only S. hungarica 
was found. The syn a ntropized s urro undings of th0 tclcvision transm ittcr at the t.op of tlie Mt. 
Kráľova hoľa (1948 m a bove sea level) is tho a lti tuclinaI maximum of seconclary occnrrence of 
some synanthropic taxa in Czoehoslovakia . 
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ľah . [ - 1 - H rt be1\ KrMov oj holo od zápudu 
~ - 7.úpadnf 11vuh kuru Vo fk (lho Hr11novi:1. 

llrouda et a l.: Floristické pomery masívu Královej hole 

TAB. I 
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T11l1. J 1 ·Pora:>ty as. Urachythedo rivulnri 'I L'u,rdnminetu,m opizii Ol1- dno karu Martalúitka; 
.!01iti1:1~j·· C11rd·1mÍ1U' anwra subsp. opizii , za.stúponó RÚ fi:pilobium nutana a ./fJ. alsinifolivm . 
·• /Julrydiiiun 111nltij1:tlu:m p od Lu,st..ov il':ou s l<nlou . 

Hrouda et al.: Floristické pomery masívu Královej hofc 
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