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Abstract: New data on the distribution of vascular plant species in surroundings of Kozol 
National Nature Reserve (Lúčanská Fatra Mts) are presented. The area includes natural forest 
communities, habitats of carbonate rocks, screes and dealpine grasslands. Floristic data come from 
detailed phytosociological and floristic survey of the forest and non-forest communities. The most 
interesting are three new localities of Cypripedium calceolus – the species of European import-
ance, which is typical for calcicolous forest communities, two localities of yew (Taxus baccata), 
rare fern species Phyllitis scolopendrium growing in shaded scree forests and endangered species 
Senecio umbrosus. Another protected species e.g. Gymnadenia odoratissima, Soldanella carpa-
tica, Cephalanthera rubra, Primula auricula and Epipactis atrorubens are relatively common in 
the area. The whole territory is valuable by high biodiversity, including localities out of the nature 
reserve.

Keywords: plant communities, vascular plants, protected species, forest vegetation, dealpine 
grasslands, Western Carpathians.

Úvod
Národná prírodná rezervácia (NPR) Kozol sa rozkladá pod rovnomennou 

kótou (1  119,4) a susedí s ďalšími dvomi vrchmi s podobným charakterom 
stanovíšť: kótami Ostrá (942,0) a Čipčie (919,7). Oblasť leží v severozápadnej 
časti Lúčanskej Malej Fatry nad Žilinskou kotlinou (celok Malá Fatra, podce-
lok Lúčanská Fatra, časť Lúčanské veterné hole; Galvánek 1985) v nadmor-
ských výškach 664–1  119  m. Územie Ostrej, Čipčia a časť Kozla ležia v k. ú. 
Turie, južné svahy Kozla (prevažná časť NPR) v k.ú. Poluvsie nad Rajčiankou. 
Podložím sú prevažne vápence (na ktorých sa vyvinuli rendziny), len ojedinele 
dolomity, v údolných častiach zasahujú ešte farebné ílovité bridlice (Galvánek 
1985). Na okraji NPR Kozol prechádzajú do kremencov s výrazne odlišnou 
a podstatne chudobnejšou acidofilnou vegetáciou. Všetky tri lokality sú si ge-
ologicky a geomorfologicky mimoriadne blízke, strmé svahy pokrýva vystu-
pujúca materská hornina a skalné rebrá. Čipčie, keďže ide o južné svahy, je 
typické teplejšou klímou a naopak Kozol zasa chladnejšou až horskou.
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Územie je kombináciou mimoriadne zachovaných lesných ekosystémov 
s množstvom karbonátových skalných brál a na rozsiahlych plochách aj ne-
lesných spoločenstiev (suchých trávnych porastov) na plytkých pôdach. Preto 
bola v r. 1993 vyhlásená NPR Kozol. Na vrchu Ostrá sú vyhlásené ochranné 
lesy (v zmysle kategorizácie lesných porastov), v súčasnosti sa tu nevykonáva 
ťažba dreva a porasty možno charakterizovať ako prírodné. Spolu z Kozlom 
vytvárajú najzachovalejšie bukové a bukovo-javorové lesné ekosystémy v šir-
šej oblasti. Z hľadiska fytocenologického ide o lesné spoločenstvá podzväzov 
Cephalanthero-Fagenion, Eu-Fagenion, Acerenion, zväzov Luzulo-Fagion a Ti-
lio-Acerion. V drevinovom zložení jednoznačne dominuje buk s veľmi hojnou 
prímesou javora horského a lokálne aj smreka. Jedľa je zastúpená len miestami, 
pričom na Ostrej sa v úrovni výrazne uplatňuje aj mukyňa (Bátor 2009, 2011). 
Prevažná časť nelesných fytocenóz patrí do zväzov Calamagrostion variae 
a Astero alpini-Seslerion calcariae. Lokálne sa vyskytujú aj spoločenstvá zvä-
zov Bromion erecti, Cirsio-Brychypodion pinnati a Stipion calamagrostis, na 
vrchu Čipčie spoločenstvá zväzu Diantho lumnitzeri-Seslerion. Spoločenstvá 
vápencových skál patria do zväzov Cystopteridion a Alysso alyssoidis-Sedion 
albi (Bátor 2011). Podľa výsledkov fytocenologického prieskumu má výskyt 
niektorých druhov (napr. Anthericum ramosum, Calamagrostis varia, Carex 
alba, Dryopteris filix-mas, Mercurialis perennis, Vincetoxicum hirundinaria) 
plošný, iných (napr. Colchicum autumnale, Epipactis atrorubens, Gymnadenia 
odoratissima, Phyllitis scolopendrium) lokálny charakter. Dealpínske druhy sú 
pritom súčasťou viacerých spoločenstiev (Bátor 2009, 2011).

Cieľom práce je prezentovať najnovšie floristické nálezy z NPR Kozol a jej 
okolia a podrobnejšie opísať lokality výskytu najvzácnejších chránených dru-
hov.

Metodika
Výskyt druhov cievnatých rastlín sme zaznamenali počas fytocenologického a typologického 

prieskumu (Bátor 2009, 2011), ktorý prebiehal iba v letnej sezóne (júl a august) počas 3 rokov 
(2008–2010). Na celej ploche NPR Kozol, na ploche ochranných lesov vrchu Ostrá a na juž-
ných nelesných svahoch vrchu Čipčie sme vykonali prieskum vegetácie so zaznamenávaním jed-
notlivých druhov, jednotnou metodikou pre les a bezlesie (Zlatník 1959, Moravec et al. 1994). 
Lokality výskytu význačných druhov (opisovaných podrobnejšie v časti výsledky) sme zamerali 
pomocou GPS prístroja Garmin eTrex Vista C. Súradnice lokalít uvádzame v systéme WGS-84. 
Taxonomickú nomenklatúru sme zjednotili podľa práce Marholda et al. (1998). Nomenklatúru 
syntaxonomických jednotiek uvádzame podľa práce Jarolímka et al. (2008). Pre niektoré druhy 
uvedené vo výsledkoch uvádzame ich ochranársky status a stupeň ohrozenosti (prípadne medzi-
národné dohovory) podľa práce Ferákovej et al. (2001) takto: VU = zraniteľný, LR: nt = menej 
ohrozený a takmer ohrozený, DD = výskyt nedostatočne opísaný, EN – ohrozený, Bern1 = Príloha 
I Bernského dohovoru, HD2 = Príloha II Smernice o biotopoch. Symbol „§“ označuje chránený 
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druh podľa Vyhlášky 579/2008 Z.z. Označenie lokalít v zozname taxónov je takéto: k = Kozol, 
o = Ostrá, c = Čipčie. Druhy bez označenia sú spoločné pre všetky lokality.

Výsledky a diskusia
Na území sme zistili 289 taxónov cievnatých rastlín, z toho 33 stromov 

a krov (7 ihličnanov), 256 bylín a nízkych drevín. Zoznam taxónov:
Abies alba (k, o), Acer platanoides (o), A. pseudoplatanus (k, o), Achillea millefolium agg. 

(k), Aconitum lycoctonum (k, o), Actaea spicata (k, o), Aegopodium podagraria (k), Agrimonia 
eupatoria (k), Agrostis capillaris (k, c), Ajuga genevensis (k), A. reptans, Alchemilla sp. (k), 
Alliaria petiolata (k, o), Allium senescens ssp. montanum (k, c), Alyssum alyssoides (k), Anemone 
nemorosa (k), Antennaria dioica (k), Anthericum ramosum (k, c), Anthriscus nitidus (k), Anthyllis 
vulneraria (k, c), Aquilegia vulgaris (LR: nt, k), Arabis hirsuta agg. (k, c), Arctium sp. (k), Aruncus 
sylvestris (k), Asarum europaeum (k, o), Asperula cynanchica (k, c), Asplenium ruta-muraria, 
A. trichomanes (k, o), A. viride (k, o), Aster bellidiastrum (k), Astrantia major (k), Athyrium filix- 
-femina (k, o), Avenella flexuosa (k), 

Betonica officinalis (c), Betula sp. (k), Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum (k, o), Briza 
media (k,c), Bromus benekenii, B. monocladus (k), 

Calamagrostis arundinacea (k, o), C. epigejos (c), C. varia, C. villosa (k), Campanula cochleari- 
folia (k, o), C. glomerata (k), C. persicifolia (k, o), C. rapunculoides, C. trachelium (k,o), Carda-
mine impatiens (k, o), Cardaminopsis arenosa agg. (k, o), Carduus glaucinus, Carex alba, 
C. caryophyllea (k), C. digitata (k, o), C. flacca (k), C. humilis (c), C. montana (k), C. muricata 
agg. (k), C. panicea (k), C. sylvatica (k), C. tomentosa (k), Carlina acaulis, C. vulgaris agg. 
(k, c), Cephalanthera rubra (§, VU), Cerasus avium (k), Chaerophyllum aromaticum (k), 
Chrysosplenium alternifolium (k), Circaea lutetiana (k), Cirsium eriophorum (k), C. erisithales 
(k, o), C. pannonicum (k, c), C. sp. (k), Clematis sp. (k), Clinopodium vulgare (k), Colchicum au-
tumnale (k, c), Colymbada scabiosa (c), Convallaria majalis (LR:nt, k,o), Coronilla coronata (k, 
c), C. vaginalis (k), Corylus avellana (k, o), Cotoneaster integerrimus (k), Crataegus monogyna 
(k, c), Crepis mollis (k), Cruciata glabra (k), Cuscuta epithymum (k), Cynoglossum officinale (k), 
Cypripedium calceolus (§, VU, Bern1, HD2, k,o), Cystopteris fragilis (k, o), 

Dactylis glomerata agg. (k), Dalanum angustifolium (k), Daphne mezereum (k, o), Dentaria 
bulbifera (k, o), D. enneaphyllos (k,o), Deschampsia flexuosa (k), Dianthus carthusianorum (k, c), 
Digitalis grandiflora, Dryopteris carthusiana agg. (k, o), D. dilatata (k), D. filix-mas (k, o), 

Echium vulgare (k), Epilobium montanum (k), Epipactis atrorubens (§, LR: nt), E. helleborine 
(LR: nt, k, o), Eupatorium cannabinum (k), Euphrasia picta (k), 

Fagus sylvatica, Festuca altissima (k), F. pratensis (k), F. rupicola (k), Fragaria moschata, 
F. vesca (k, o), Fraxinus excelsior (k, o), 

Galeobdolon luteum s. lat. (k, o), Galeopsis speciosa (k), Galium austriacum, G. mollugo agg., 
G. odoratum (k, o), G. schultesii (k, o), G. verum (k), Gentiana asclepiadea (k), G. cruciata (LR:
nt, k), Geranium robertianum (k, o), G. sanguineum (c), Globularia punctata (k, c), Gymnadenia 
odoratissima (§, VU, k, c), Gymnocarpium robertianum (k, o), 

Hacquetia epipactis (k, o), Hedera helix (k,o), Helianthemum ovatum (k, c), Hepatica nobilis 
(k), Heracleum sphondylium (k, o), Hieracium bauhinii (c), H. bifidum (o), H. bupleuroides (k, c), 
H. lachenalii (k,o), H. murorum (k,o), H. prenanthoides (k), Hippocrepis comosa (k), Hordelymus 
europaeus (k, o), Hylotelephium maximum (k), Hypericum maculatum (k), H. perforatum (k, c), 
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Impatiens noli-tangere (k), Inula conyzae (k), I. ensifolia (k, c), Isopyrum thalictroides (k), 
Jacea pratensis (k, c), J. sp. (k), Jovibarba hirta, Juniperus communis, 
Kernera saxatilis (k), Knautia kitaibelii (k, c), 
Lamium maculatum (k), Lapsana communis (k), Larix deciduas (k, c), Laserpitium latifolium, 

Lathyrus vernus (k, o), Leontodon hispidus, L. incanus (k, c), Leucanthemum vulgare agg. (k), 
Libanotis pyrenaica (k, c), Ligustrum vulgare (k), Lilium martagon (LR:nt, k, o), Linaria vulgaris 
agg. (k), Linum catharticum (k), Listera ovata (VU, k), Lonicera xylosteum (k), Lotus corniculatus 
(k, c), Lunaria rediviva (k), Luzula luzuloides (k), L. sylvatica (k), 

Maianthemum bifolium (k, o), Malus sylvestris (k), Melampyrum sylvaticum (k), Melica ciliata 
(k), M. nutans (k, o), M. uniflora (k), Melittis melissophyllum (k, o), Mercurialis perennis (k, o), 
Milium effusum (k), Minuartia langii (LR:nt), Moehringia muscosa (k,o), Molinia caerulea (VU, 
k, c), Monotropa hypopitys (k), Mycelis muralis (k, o), Myosotis decumbens (DD, k), 

Neottia nidus-avis (o), 
Origanum vulgare (k), Orobanche flava (k), O. sp. (k), Orthilia secunda (k,o), Oxalis aceto-

sella (k), 
Paris quadrifolia (k, o), Petasites albus (k,o), Peucedanum carvifolia (LR:nt, c), Phyllitys sco-

lopendrium (§, LR: nt, k), Phyteuma orbiculare (k, o), P. spicatum (k, o), Picea abies, Pimpinella 
major (k, o), P. saxifrage (k, c), Pinus nigra (k, c), P. sylvestris (k, c), Plantago media (k), 
Platanthera bifolia (VU, k, o), Pleurospermum austriacum (k, o), Polygala amara, Poa angusti-
folia (k), P. compressa (k), P. nemoralis (k, o), P. pratensis agg. (k), Polygonatum multiflorum (k, 
o), P. odoratum (k, o), P. verticillatum (k, o), Polypodium vulgare (k, o), Polystichum aculeatum 
(k), Potentilla erecta (k), P. heptaphylla (k,c), Prenanthes purpurea (k,o), Primula auricula (VU, 
k,o), P. elatior (k), Prunus spinosa (k), Pteridium aquilinum (k), Pulmonaria obscura, 

Ranunculus acris (k), R. nemorosus, R. platanifolius (k), R. polyanthemos (k), Rhinanthus sero-
tinus (k), Ribes uva-crispa (k, o), Rosa canina agg., R. pendulina (k, o), Rubus hirtus (k), R. idaeus 
(k, o), R. saxatilis (k), 

Salvia glutinosa (k, o), S. verticillata (k, c), Sambucus nigra (k, o), Sanguisorba minor (k, c), 
Sanicula europaea (k, o), Saxifraga paniculata (k), Scabiosa lucida, Scrophularia nodosa (k), 
S. scopolii (k), Securigera varia, Sedum album (k, c), S. acre (k), S. sexangulare (k), Senecio 
germanicus (k, o), S. ovatus (k, o), S. umbrosus (§, EN, k, c), Seseli osseum (k), Sesleria albicans, 
Silene dioica (k), S. nutans (c), S. vulgaris (k, c), Soldanella carpatica (§, LR:nt, k), Solidago 
virgaurea (k, o), Sorbus aria (LR:nt), S. aucuparia (k, o), Stachys sylvatica (k), Stellaria nemorum 
(k), Swida sanguinea (k, c), 

Taraxacum sect. Ruderalia (k, o), Taxus baccata (§, k), Teucrium chamaedrys, T. montanum 
(k,c), Thalictrum aquilegiifolium (k), Thesium alpinum (k), Thymus pulegioides (k, c), Tilia cor-
data (o), T. platyphyllos (k, o), Tithymalus amygdaloides (k, o), T. cyparissias (k, c), Tragopogon 
orientalis (k), Trifolium dubium (k), T. montanum (k), T. pretense (k), 

Ulmus glabra (k, o), Urtica dioica (k, o), 
Vaccinium myrtillus (k), Valeriana officinalis (k), V. sambucifolia (k), V. tripteris (k, o). Veronica 

teucrium (k), Viburnum opulus (k, c), Vicia cracca (k), V. sepium (k), Vincetoxicum hirundinaria, 
Viola hirta (k, c), V. reichenbachiana, V. tricolor (k). 

Zoznam lokalít vybraných druhov a diskusia
Cephalanthera rubra, §, VU: roztrúsene v lesoch Kozla a Ostrej, najmä v suchších bukových 

lesoch podzväzu Cephalanthero-Fagenion.
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Cypripedium calceolus, §, VU: NPR Kozol, Acerenion, svah pod zatienenými skalami nad do-
linou Uhlisko, sv. časť Kozla, vľavo hore od Bielej skaly, 980  m, 49°7′7,9″ s. š., 18°45′54,7″ v. d., 
± 3  m, 29. 7. 2010, M. Bátor. – Ostrá, Cephalanthero-Fagenion, silne štrkovitý lesnatý svah v jz. 
časti, pri južnom hrebeni pod skalami, 887  m, 49°7′20,9″ s. š., 18°6′21,5″ v. d., ± 2  m, 23. 7. 2010, 
M. Bátor. – Ostrá, Cephalanthero-Fagenion, zalesnený svah pri poľovníckom chodníku nad mla-
dinou v z. časti, štrkovitý balvanitý svah s holými sutinami, 815  m, 49°7′26,0″ s. š., 18°46′16,0″ 
v. d., ± 2  m, 21. 7. 2010, M. Bátor, K. Ujházy. – Ostrá, Cephalanthero-Fagenion, svah nad dolin-
kou Kováčová, balvanitý a štrkovitý, nízka pokryvnosť bylín, v. časť Ostrej, 768  m, 49°7′31,4″ 
s. š., 18°46′35,0″ v. d., ± 2  m, 23. 7. 2010, M. Bátor. – Ostrá, Cephalanthero-Fagenion, zales-
nený svah nad Uhliskom, tesne nad poľovníckym chodníkom, silne štrkovitý a balvanitý, severo- 
západná časť, 812  m, 49°7′22,5″ s. š., 18°46′15,5″ v. d., ± 2  m, 21. 7. 2010, M. Bátor, K. Ujházy. 

Vlčko et al. (2003) a Dostál (1992) poukazujú na hojnejší výskyt zo severných pohorí Slovenska 
(napr. aj Kiment et al. 2008 z Veľkej Fatry). Kubát (1981) udáva druh v Malej Fatre zo Strečna 
a Kreminnej doliny, podobne Dobošová (1998) z NP Malá Fatra aj z jeho ochranného pásma. Šibík 
et al. (2004) udávajú viac lokalít z Krivánskej Fatry (citácie viacerých autorov v práci), takže druh 
tu je rozšírený roztrúsene na väčšom území.

Dalanum angustifolium: iba oblasť j. sutinových svahov v Z časti Kozla, pod hlavným vrcho-
lom a skalným prahom, pôda úplne pokrytá vrstvou sutiny z rozpadajúcich skál, 979–1  101  m, 
spoločenstvo Galeopsietum angustifoliae, typicky s druhmi Melica ciliata a Echium vulgare, naj-
suchšie xerofilné spoločenstvá. Dostál et al. (1992) udáva druh hojnejšie z teplejších pohorí, naj-
bližšie zo Strážovských vrchov a z okolia Rajeckých Teplíc. Kliment et al. (2008) ho uvádzajú vo 
Veľkej Fatre z oblastí do 980  m (na Kozli podobne) v skalnatých terénoch (Vlkolínec, Blatnická 
dolina, Krpeľany, Ostrá). Podľa výskytu na Kozli ide o vhodný indikátor sukcesie nespevnených 
nových sutín.

Epipactis atrorubens, §, LR: nt: v zapojených lesoch aj suchých lesných okrajoch v rôznych 
spoločenstvách, predovšetkým zväzy Astero alpini-Seslerion calcariae a Calamagrostion variae; 
druh E. helleborine hojnejšie v lesoch Ostrej a Kozla.

Euphrasia picta: NPR Kozol, Astero alpini-Seslerion calcariae, skalnatý južný svah v centrál-
nej bezlesnej časti, hojne na malej ploche, 983  m, 49°6′44,3″ s. š., 18°45′28,6″ v. d., ± 2  m, typicky 
s druhom Inula ensifolia; veľmi zriedkavo aj inde na j. svahoch Kozla. Podľa Králika (1997) rastie 
v Západných Karpatoch roztrúsene, z Lúčanskej Fatry je údaj len z Kľaku.

Gymnadenia odoratissima, §, VU: roztrúsene na j. svahoch NPR Kozol, v nelesných spolo-
čenstvách a riedkych lesoch, zv. Cirsio-Brachypodion pinnati, Calamagrostion variae, Astero 
alpini-Seslerion calcariae, Stipion calamagrostis a ojedinele aj na Čipčí v zväze Diantho lumni-
tzeri-Seslerion. 

Listera ovata, VU: vyskytuje sa iba v nezalesnenej časti nižšieho hrebeňa Kozla v z. časti, na 
svahoch s miernym sklonom, v druhovo najbohatších spoločenstvách vysokých bylín a tráv, cen-
trum výskytu v spoločenstvách zväzu Bromion erecti a vzácne sa vyskytuje aj v porastoch zväzu 
Calamagrostion variae.

Molinia caerulea, VU: NPR Kozol, Cirsio-Brachypodion pinnati, plochý svah s ojedinele vy-
stupujúcimi skalkami, jz. časť NPR, j. svah, pod mohutnými bralami, hojne, 987  m, 49°6′46,0″ 
s. š., 18°45′26,6″ v. d., ± 1  m, 14. 7. 2010, M. Bátor. – NPR Kozol, Calamagrostion variae, ši-
roký svah bez skeletu, lesný okraj nad skalným údolím, j. svah, vzácne, 920  m, 49°6′43,3″ s. š., 
18°45′22,5″ v. d., ± 2 m; 10. 7. 2010, M. Bátor. – Čipčie, Diantho lumnitzeri-Seslerion, j. svah 
v západnej časti, mierna, roztrúsene balvanitá svahová úžľabina medzi skalami, ojedinele, 851  m, 
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49°7′58,8″ s. š., 18°45′50,1″ v. d., ± 2  m, 2. 7. 2010, M. Bátor. – Čipčie, mierne vypuklý štrkovitý 
južný svah v strednej časti, 846  m, 49°7′59,1″ s. š., 18°45′47,4″ v. d., ± 2  m, 2. 7. 2010, M. Bátor. 
Dostál (1992) ho charakterizuje ako druh kyslých vlhkých pôd, a aj na Kozli a Čipčí vytvára pás 
medzi lesom a bezlesím (zachytávanie svahovej vody).

Phyllitis scolopendrium, §, LR: nt: Kozol, Scolopendrio-Fraxinetum, päta svahu pri doline 
Uhlisko (oproti jaskyniam nad jarkom), preliačený svah s mohutnými balvanmi, pod skalou, sv. 
svah, 810  m, 49°7′16,4″ s. š., 18°46′15,4″ v. d., ± 6  m, 8. 7. 2010. M. Bátor. – Kozol, Scolopendrio- 
-Fraxinetum, svah pri prvej lokalite, smerom dolu dolinou, svah pod bralom so súvislou nespevne-
nou sutinou, severný svah, 823  m, 49°7′18,5″ s. š., 18°46′10,8″ v. d., ± 3  m, 8. 7. 2010, K. Ujházy. 
– NPR Kozol, Scolopendrio-Fraxinetum, žľab v absolútnom závere strednej Kozlovej doliny, me-
dzi skalnými rebrami, pri lokalite tisa, balvanitý povrch, severozápadný svah, 954  m, 49°7′4,9″ 
s. š., 18°45′44,3″ v. d., ± 6  m, 12. 7. 2008. M. Bátor. – NPR Kozol, Scolopendrio-Fraxinetum, 
záver Kozlovej doliny nad skalným stupňom, pravá vetva, pod tisami, dolinka vedľa Bielej skaly, 
silne balvanitý a štrkovitý preliačený svah, sv., 998  m, 49°7′5,9″ s. š., 18°45′42,7″ v. d., ± 5  m, 
16. 7. 2008, M. Bátor.

Schidlay (1966) ho udáva z výšok 1  220–1  460  m v lesoch Veľkej Fatry (Čierny kameň), Malej 
Fatry (Vrátna dolina, Rozsutec, Trebostovská dolina – najbližšie k opisovanej lokalite, Reváň) a 
tiež Strážovských vrchov (Málenica, Strážov, Manín, Beluša), predovšetkým z bučín. Vološčuk 
(1984) ho uvádza z NPR Veľká Bránica a Bernátová & Kliment (1985) z NPR Suchý, obe v Kri-
vánskej Fatre.

Platanthera bifolia, VU: roztrúsene v svetlých lesoch, v bučinách s mukyňou a javorom hor-
ským, uprednostňuje tienisté stanovištia. 5 spomenutých druhov čeľade Orchidaceae uvádzajú 
viacerí autori (Dostál 1992, Vlčko et al. 2003, Hoskovec et al. 2005, Kliment et al. 2008) ako 
pomerne hojné (roztrúsené) vo vápencových oblastiach Karpát, Bernátová et al (1989), Bernátová 
& Kliment (1985), Dobošová (1998) z NP Malá Fatra a z Veľkej Fatry. 

Primula auricula, VU: Pomerne hojne na suchých výslnných vápencových skalách: Radové 
skaly, j. svahy Kozla veľmi hojne, Biela skala.

Senecio umbrosus, §, EN: NPR Kozol, sutinový strmý výslnný j. svah, na skalnej terase, spo-
ločenstvo s dominantným druhom Carex flacca, Senecio umbrosus roztrúsene na malej ploche, 
1 012  m, 49°6′44,7″ s. š., 18°45′30,9″ v. d., ± 2  m, 14. 7. 2010, M. Bátor. – Čipčie, zakrpatený 
smrekovo-bukovo-mukyňový les na j. svahu, popri chodníku, 796  m, 49°07'57,7″ s. š., 18°47'44,3″ 
v. d.; ± 2  m, 2. 7. 2010, M. Bátor. Tento druh sa podľa Dostála (1992) vyskytuje od Strážovských 
vrchov po Tatry. Podľa nepublikovaného pozorovania Bátora (2010, not.) sa vyskytuje aj v Žiline 
na lokalite Hradisko pri ceste. Dobošová (1998) ho uvádza z NP Malá Fatra a jeho ochranného 
pásma ako nedostatočne preskúmaný vzácny taxón (na základe údaja Bernátovej et al. 1995).

Taxus baccata, §: NPR Kozol, skalné hrebienky pri lokalitách druhu Phyllitis scolopendrium 
(3, 4), asi 10 roztrúsených jedincov, oblasť tzv. Radových skál, s. svahy, 960–1  000  m, centrum 
49°7′4,9″ s. š., 18°45′44,3″ v. d., 12. 7. 2008, M. Bátor, K. Ujházy (pozn. jedince majú často 
časť koruny vyschnutej, v dôsledku poškodzovania zverou). – NPR Kozol, 2 jedince, bralko na 
zalesnenom svahu pod zatienenými skalami, vľavo hore od Bielej skaly, 980  m, 49°7′7,9″ s. š., 
18°45′54.7″ v. d., ± 3  m, 29. 7. 2010, M. Bátor. 

Túto drevinu uvádza Jasičová (1966) ako hojne rozšírenú v Malej Fatre (v Lúčanskej Fatre 3 
lokality, v Krivánskej 9 lokalít), Vološčuk (1984a) z NPR Tiesňavy a zo Sokolia, Vološčuk (1984b) 
z NPR Veľká Bránica, Bernátová & Kliment (1985) z NPR Suchý. Blatný & Šťastný (1959) a Ber-
nátová & Kliment (1985) popisujú viac lokalít v Strážovských vrchov. Blatný & Šťastný (1959) ho 
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uvádza prakticky zo všetkých centrálnych západokarpatských pohorí, najviac na karbonátoch vo 
výškach od 500–600  m (max. 1  050  m) s častým poškodením zverou (podobne je tomu aj na Kozli) 
a následným chradnutím jedincov. Procházka & Pilát (1928) a Kliment et al. (2008) považujú 
za centrum výskytu na Slovensku Veľkú Fatru a Žiar. Najbližšie recentné lokality sú zazname-
nané na bradlových vápencoch pri severnom okraji Žilinskej kotliny na Rochovici a Brodnianke 
(Ujházyová et al. 2007). 

Z ďalších nálezov stojí za povšimnutie výskyt druhu Cynoglossum officinale, 
ktorý sa podľa Holuba et al. (1995) vyskytuje najmä v panónskej oblasti, ne-
udáva ho z vyšších Karpát. Druh Gentiana cruciata uvádzajú Bernátová et al. 
(1995) ako vzácny vo Veľkej Fatre a Dobošová (1998) roztrúsene v NP Malá 
Fatra (v červenom zozname NP). Druh Myosotis decumbens je v Červenom 
zozname označený ako nedostatočne podložený. Králik & Šípošová (1995) ho 
neuvádzajú z Lúčanskej Fatry, najbližšie z Fatranského Kriváňa a často z naj-
vyšších pohorí (Kráľová Studňa, Belianske Tatry). Peucedanum carvifolia, 
ktorý sme zistili na jednej lokalite teplejšieho Čipčia. Hlavaček et al. (1984) ho 
opisujú ako druh teplých nížin a južnejších pohorí (Vtáčnik, Poľana, Vihorlat, 
Slanské vrchy), podobne ako Dostál (1991). 

V porovnaní s floristickým prieskumom NPR Kozol uskutočnenom pri zria-
ďovaní rezervácie (Magic 1985) sme zistili celý rad nových taxónov. Magic 
(1985) uvádza aj viaceré druhy, ktoré sme nezaznamenali, zahrnul však trochu 
širšie územie aj mimo hraníc dnešnej NPR: Carpinus betulus, Bromus mo-
nocladus, Cirsium oleraceum, Ranunculus bulbosus, Gymnadenia conopsea, 
Carex sempervirens, Acetosa arifolia, Polystichum braunii, Euphrasia salis-
burgensis, Sambucus racemosa, Stachys alpina, Phleum rhaeticum, Salix si-
lesiaca, Botrychium lunaria, Pulsatilla slavica, Galium anisophyllon, Ribes 
alpinum, Viola biflora, Pyrola rotundifolia, Scabiosa ochroleuca, Lathyrus 
niger, Geum urbanum, Cornus mas, Cystopteris montana, Phegopteris con-
nectilis, Melampyrum nemorosum, Omalotheca sylvatica, Doronicum austria-
cum, Thymus praecox, Glechoma hederacea, Cephalanthera alba, Veronica 
officinalis, Hypericum montanum, Valeriana dioica.

Opisované územie je mimoriadne bohaté na druhy cievnatých rastlín. Na 
malom území sa vyskytuje pestrá zmes spoločenstiev a druhov, s plynulými 
prechodmi od flóry presýchavých dealpínskych trávnych porastov do flóry 
typicky lesnej alebo skalnej. Bolo tu zaznamenaných 8 chránených druhov, 
7 zraniteľných (VU) a 8 menej ohrozených (LR) druhov. Napriek pestrej dru-
hovej skladbe bol zaznamenaný len jeden ohrozený druh (EN) – Senecio um-
brosus.
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