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Nové lokality vudsie skalnej hrdzavej /Wcocisia ilvensis/u./ H. Br. 
em. Cabingt. subsp. ilvensis/ v Slovenskou stredohorí.

Vuasia skalná hrazavá patrí k boreálno-arkticko-alpínskym sub- 
kontinentálnyrin floristickým elementom. 0 výskyte tejto paprade na úze
mí tSR pojednává 8. Dostál /Kveteny tSR, p.26,195o/, jej rozšírenie 
na Slovensku udáva E. Schidlay /Flora Slovenska II, p. 176, 1966/. Po
dľa J. Suzu /Práce Morav. Prirodov. Společ., 17 Al, po, 1949/ j o jej 
centrum rozšírenia v Západných Karpatoch v Slovenskom streachorí/ 
/fytogeograf. podokres Poľana/.

Pri terénnych prácach som zistil výskyt vuusie skalnej hruzavej 
na niekoľkých ďalších lokalitách:
Pohorie Vtáčnik: Pystričianska dolina W, jaseňová skala, na výraznom 

andezitovom skalnom bloku, 915 m n. m. /Manica 2.9.1969/. Túto loka
litu publikovali aj D. Magic a J. Endtman /Prehľad odborných výsled

kov XV. TCP, p. 15, 1980/.
Kremnic é vrchy: Nevalné NE, dolina Bieleho potoka, Skalné vráta, skal

naté bralá 613 m n. m. /Manica 14.G.1985/.vLokalita orientovaná 
na severozápad od Suzovej lokality /Veda prírodní, 18, p. 236,237, 
1937/.

Poiana: árebeú koty fhrapková, smerom na juh po kotu Močilné skala,
65C m n. m. s ojedinelými doskovite zvetrávajúcimi .blokmi /Manica 
19.S.1902/.

Dolina potoka ystrô, ca 1 km od horárne Bystro, na hranici lesa, 
andezi^ové skaly 950 m n. m. /Manica 26.7.1979/.

Kota Sedlo SF, ca 1,5 km vzdialený, osamelý blok pri ceste no lú
ku lukavka, 850 m n. m.yManica 10.7.1979/.

Na hrebeni medzi kótami Zadná Poľana a kótou Javorinka 918 m n. m. 
v prerušenom anuezitovom lávovom vale som našiel 2 lokality: cestou 
na Prednú Poľanu, ca 15 m vysoký blok, 1.150 m n. m., nad asfaltovou 
cestou /26.7.1979/ a pou poľovníckou chatou Javorinka, mohutný skalný 
blok 1.150 m n. m. /4.7.1979/.

V M. Manica
v

Nová lokalita jazýčkovca jadranského Alimantoglossum adriaticum Bau
mann/ v Malých Karpatoch.

Hiqiäntoglossum aariaticum Daumann, vzácny a kriticky ohrozený ta
xon flory Slovenska, sa v minulosti vyskytoval na viacerých lokalitách 
/porcv. Procházka, Naše orchideje, Paruubice,I960/. Na väčšine lokalít 
nebol v posledných rokoch znovu potvrdený. Podľa Procházku /l.c./ ten- 

l-to východoeurópsky taxon dosahuje na Slovensku severozápadnú hranicu 
rozšírenia NT éste dnes sa vyskytuje-na Devínskej Kobyle, v Darmotských 
kopcoch a na Rokoši_.

V roku Í9Ó4" sa mi podarilo zistiť novú lokalitu jazýčkovca jadran
ského pre Slovensko a to na území CHKO Malé Karpaty, cca 40 km od udá
vanej lokality na Dev. Kobyle./Presný názov lokality je evidovaný na

f iJtóL ~ /Пк(& A r ^ (фиш, [
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Oddelení systematiky rastlín ШВЕЕ (DEV S/iV v Bratislave/. Lokalita 
predstavuje xerotermné stanovištia, čiastočne antropicky narušené, po- 
rastené trávovobylinnými spoločenstvami z triedy Festuco-Brometea a le
movými spoločenstvami z triedy Trifolio- Geranietea. V roku 1984 som 
tu našiel dve malé skupinky kvitnúcich rastlín ŕí. adriaticum vo vzdia
lenosti cca 100 m od seba.

Xerotermný charakter územia indikujú druhy V'romus erectus, Poten- 
tilla arenaria, P. argentea, P. recta, 'donis vernulis, Asperula cynan- 
chica, otriochloa ischaemum, Teucrium chamaeurys, Veronica teucrium, 
^ilipendula vulgaris, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Loelo- (j 
glossum viriue. Inula conyza, Ononis spinosa, Carlina acualis, C. vul
garis, Eryngium campestre, Fragaria viridis, Geranium sanguineum, Sile
ne nutuns.
Antropické narušenie naznačujú druhy ako Artemisia absinthium, Echium 
vulgare, Medicago ŕalcata, Picris hieracioides, Dromus inermis, Chon- 
drilla juncea, ľerteroa incana, Salvia nemorosa, S. verticillata, cau
cus саго ta, Consolida segetum, Lepidium campestre a Sambucus euulus.
Z drevín sa na území vyskytujú Quercus cerris, Q. petraea, Q. robur, 
Acer campestre, A. pseudoplat,„nus, Ligustrum vulgare, Prunus frutico- 
sa, Cornus sanguines, .Crataegus monogyna, ííeuera nelix a vysádzané Fra- 
xinus ornus, Pinus nigra a Tilia cordata.

P. Eliáš

Ostroplev strapcovitý /Tragus racemosus/ vo Velčiciach.
Tragus racemosus /L./ All. nízku jednoročná trstnatá tráva s háč- 

kcvito štetinatou hornou plevou, sa vyskytuje na juhozápadnom Sloven
sku na pieskoch a piesočnatých pôdach, ako burina v okopaninových kul
túrach / P.Eliáš, Biológia 37, p. 95-101, 1982/. Patrí medzi zriedkavé 
druhy nasej kveteny, ktoré si vyžadujú pozornosť.

V roku 1984 som našiel ostroplev strapcovitý na hromade jemného 
piesku pri novostavbe lesného závodu na lokalite Príhoň v k.ú. obce 
Velčice. Bástol tu spolu s ďalšími teplomilnými druhmi Portulaca ole- 
racea, Tigitaria sanguinalis, Amaranthus lividus a Leontodon autumnalis. 
Najbližšia lokalita tonuto druhu je železničná stanica Služany, vzdiale
ná vzdušnou čiarou cca 3 km. Na Príhoň bol zrejme zavlečený s pieskom.

Výskyt ostrcpleva strapccvitého vo Velčiciach, ďaleko na sever 
od ostatných lokalít na pieskoch v Podunají, je zaujímavým prípadom 
zavlečenia teplomilného druhu a potvrdzuje existenciu antropociiorie 
na synantropných stanovištiach.

P. Eliáš

0 j] Orchis coriophora L. pri Kavečanoch.

V roku 1985 som na lokalite medzi Suchá dolina - Kavečany a Kave
čany - obec, na xerofytných lúkach pod cestou spojujúcou Podhradcvú
a Kavečany, našiel tri exempláre veľmi kriticky ohrozeného druhu - Or
chis coriophora L. .uruh sa,vyskytoval na dvoch mikrolokalitäch v silne 
xerofytnej vegetácii so ?níženou konkurenciou. Jeho výskyt v blízkos
ti takého veľkomesta akými sú unešné Košxce, je viac než prekvapujúci.

Stepné lúky pri Kavečanoch sú veľmi bohaté no zaujímavú floru, 
Uvádzam prehľad význačnějších druhov, ktoré ukazujú na fytogeografickú 
dôležitosť skúmanej lokality ako čusti mosta spojujúceíiq teplú južnú 
flóru Slovenského krasu s dealpínskou a prealpínskou florou Slovenské
ho raja a stredného Pohornäuia /Berberis vulgaris, Sorbus oustriaca agg., 
Achillea pannonica, ilippocrepis coinosa, Carex tomentosa, í. michelii ,



-Gvmnade.rn oaoratissima, Cephalunthera damasonlum. Teucrium montanum L 
agg., Linum tenuií olium» L. rlavum, Vicia tenuifoiia, Chamaecytisus al-/ 
bus, Polygala ma^or, Trommsdorfia maculata, Pulsatilla suLslavica, Cle
matis recta, Veronica teucrium, C'yanus triumfettii agg., Campanula si- 
birica, Verbascum lychnitis, Koeleria macrantha, Anthyllis polyphylla, 
Calinotella libanotis, Laserpitium latifolium, Seseli annuum,,Euphrasia 
stricta, Thesium linophyllon, Inula ensifolia, Pseudolysimachion spica- 
tum, Aster amellus agg., Cornus mas, Eryngium planum, Allium montanum, 
Gentiana cruciata, (arduus nutans, Gentianopsis ciliata/.

V hornej časti nad cestou sú xerofytné lúky zmiešané s krovinami, 
v ktorých sú početné uruhy hlohu /Crataegus macrocarpa agg., C. curvi- 
sepala, C.lindmanii, C. laevigata agg., (. monogyna/. Vyskytuje sa tu 
i Anemone sylvestris a v hornej časti veľmi hojne aj Gentianella lutes- 
cens subsp. carpatica.

V. Mikoláš
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.Zoživota spoločnosti

Seminár o výzrVámhých botanikoch : a'.
V r. 1985 sa uskutočnili tri semináre, v ktorých sme si pripomenu

li okrúhle výročia našich významných botanikov z minulosti: a.V.Scher- 
fela, A.Zahlbrucknera a P.Sillingera.

V Popraue si pripomenuli 150.výročie narodenia a 90.výročie úmr
tia tatranského botanika a lekárnika Aurela Viliama Scherfela /1035- 
1895/. Dr. wi.Tíejdová /CUiíZ Poprad/ zhodnotila botanické práce, v kto
rých Scherfel opisuje flóru podtatranskej oblasti a Spiša, ďalej Scher- 
felove analýzy minerálnych prameňov a kúpeľov na Spiši a na východnom 
Slovensku a nakoniec jeho zásluhy o založenie Tatranského múzea vo Veľ
kej r. 1C 2. í)r. y.Šoltésuvá /TANAP/ referovala o štyroch herbárcch
z pozostalosti Scherfela, ktoré sú uložené v Múzeu Správy TANAP-u.
Cast zberov v nich dokumentuje už zaniknuté lokality vzácnych rastlín 
z tatranskej a podtatranskej oblasti. Osobitne spomenula vzácne zbery 
Ledum palustre z Veľkej Studenej doliny, Iris sibirica z močiarnych 
lúk pri Starej Lesnej a ďalšie. Zaujímavé boli aj príspevky Dr. J.Cley- 
níka,rSc./TANAP/- Ludové liečenie v oblasti Vysokých Tatier z hľadiska 
národopisného a D r. I.urabovca /UnV S/VA Prehľad botanického výskumu 
Vysokých Tatier.

V Jure ,pri Bratislave oslávili 125. výročie narodenia svojho roaá- 
ka lichenologa Dr. Alexandra Zahlbrttckntra /1860-1938/.Dr. A.Lackovičo- 
vá,CSc. /ULCE S/V/ predniesla referát o vzťahoch ZahlLrucknera k rod
nej obci. Lr. I.Pišút,Sc. /SNM/ hounotíl jeho vedecké uielo. Spomenul, 
že Zahlbruckner vypracoval nový systém lišajníkov, ktorý používal nie
koľko desiatok rokov a je autorom katalogu liša0níkov, ktorý patrí eš
te dnes k základným dielam lichenologickej literatúry, ^oc. br. ri.Biedi 
/Naturhistorisches Museum 7/ien/ napísal referát, ktorý prečítala Dr. 
A.Kubinská,CSc. o pôsobení Zahlbrucknera v Prírodovednom múzeu vo Vied
ni. Dr. i.Hrabovec /UnV SAV/ predniesol dejiny botanického výskumu Ma
lý^ c h Karpát od najstarších čias až po súčasnosť. Ďalšie referáty .sa tý
kali osobností, ktoré robili výskum nižších rastlín na zápaunom Sloven
sku. G tradíciách mykologického vý&kumu hovoril Dr. P.Lizoň /SNM/,
o činnosti J.Ľollu Dr. A.Lackovičová, C Sc. /UEFE SAV/, o prínose J. Suzu 
a M.Servíta pre Slovensko Dr. E.Lisická, (.Sc. /CZ UK/ a Dr. L.Liška 
/CU ĎSnV/. Posledným bol referát Dr. P.Anděla /U1 CsUP/ o lišajníkoch- 
inuikátoroch znečistenia ovzdušia. Popoludní bolo slávnostné odhalenie



novej pamätnej ciosky na rodnom dome A.Zahlbrucknera.
V Bratislave so konal seminár k nedožitým 80. narodeninám i)oc. RNDr. 
Pavla Sillingera /1905-1938/. Pc úvodnom biografickom referáte Dr. 1. 
Hrabovca /ÚiV S/V/ nasledovali referáty, ktoré hodnotili vedeckú prá
cu Sillingera v ,jeho dielach. C xerotermnej vegetácii hovoril Dr. Š. 
Maglocký, ( Sc. /TJETE S/-'V/, o vysokohorskej flóre a vegetácii Dr. Z. D ú-, 
bravcová /Z UK/. tlen korešpondent tS/V E. Laaač, ýbr.Sc. znodnotil 
Sillingerove priekopnícke práce o pôdnej mikrobiologii vo vztahu k do
bre definovaným rastlinným spoločenstvám, zvlášť ocenil Sillingerovu 
dôslednosť pri zisťovaní druhového zloženia mikrobiálnych spoločens
tiev. Dr. P.Eliáš,' Sc ,/UE’ E S/.V/ spomenul Sillingerov význam a prínos 
pre poznanie kveteny Tribeča a juhozápadného Slovenska. Mimoriadne 
zaujímavé boli spomienky súčasníka P.Sillingera a jeho priateľa prof.
J.Dostala. Charakterizoval Sillingera po ľudskej stránke a vyzdvihol 
jeho usilovnosť. V diskusii vystúpil aj Dr. M.ľervenka, který Sillinge
ra označil za skromného človeka, dobrého priateľa a veľkého botanika.

1.Hrabovec
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Exkurzia v Pohornadí.
i -

Východoslovenská pobočka SES v Košiciach usporiadala dňa 29.S.1965 
exkurziu na vrchol Sivec v strednom Pohornadí. Trasa exkurzie viedla 
od železničnej stanice v Ružíne lúkami po žltej turistickej značke 
do sedla pod Sivcom a odtiaľ až na vrchol Sivca.

Vedúci exkurzie demonštroval zaujímavejšie uruhy na lúkach v blíz
kosti železničnej stanice Ružín predovšetkým zástupcov rodu Crataegus, 
ktorý je tu hojne zastúpený v rôznych formách: C. monogyna, C. macro- 
carpa, C. laevigata x macrocarpa.

Najviac pozornosti sa venovalo vegetácii vrcholu Sivca, kde z naj
zaujímavejších druhov .boli demonštrované napr. Scabiosa lucida subsp. 
calcicola», ktorý tu tvorí menšiu populáciu, vzácne sa vyskytujúci Dra- 
ba lasiocarpa subsp. klasterskyi i neoendemický zvonček Campanula xy- 
locarpa.

' V.Mikoláš

IX. Východoslovenský Tábor ochrancov prírody.

V dňoch 27*7. - 3*8. 1905 sa uskutočnil IX. východoslovenský TOP 
v obci Porsa, okres Trebišov. Stretli sa tu členovia S2-CPK, aby pod 
vedením odborných pracovníkov vykonali inventarizáciu flóry a"fauny už 
vynlásených Štátnych prírodných rezervácií /ŠPR/ ako aj previerku loka
lít, ktoré sa pripravujú na schválenie za ŠPR. Preto sa vytvorili sek
cie s odborným zameraním. Jednou z nich bola aj sekcia botanická, kto
rú viedli KNDr. Cibulková a J.Bogoly.,

Účastníci obdivovali bohatosť flory Slánských vrchov. Sledovali 
rozšírenosť kvetnatých bukových lesných porastov a vŕbovo-topoľových 
lužných lesov. Zoznámili sa s jaseňovo-brestovými lužnými lesmi s prí- 
mesouuduba letného /Quercus robur L. ex Simk./ v medzihrádzovom prie
store rieky a_.atorice, so zaujímavosťami flóry ehimeckých kopcov c Zem
plínskych vrcaov, s vodnou a močiarnou vegetáciou na mŕtvych ramenách 
riek Bodrogu, Laborca a Latorice.

Náročný program TOPU bol,obohatený o prednášky spoyené s večerným 
premietaním diapozitívov o flóre chránených území okresu Trebišov, Eko- 
projekte Východoslovenskej nížiny a o -prednášky so^zcclogickou a ochra
nárskou problematikou.



IX.východoslovenský TCP zanechal dobrý aojem vo všeckách účast
níkoch a prispel k rozšíreniu poznatkov o floře a faune územia Východo
slovenskej nížiny. i

Talší zraz „topákov sa plánuje v budúcom roku v okrese Svidník.

S.Mochnacký

Oznámenie *
Oznamujeme, že sa urobila uzávierka prihlasovania na seminár o J. 

L.holubym v Pezinku. Ďalšie požiadavky na ubytovanie a enkurzie nemô
žeme akceptovať. Ďalšiu informáciu dostanú iba záujtmci prihlásení 
do uzávierky.

Ciganizačný výooi

Personálie

V prvom polroku 19C.6 si pripomenieme životné jubilea nasledovných 
členov Slovenskej botanickej spoločnosti: RNbr. Bohumila aolubičková, 
(Sc./5.1.19кб/, RNbr. Božena baaaková /9.1.1936/, И br. Mária oasičo- 
vá,(Sc. /4.2.1926/, RNbr. Gabriela Vizárová, t Sc . /1C. 3.1536/, RNbr. Má
rie K'ončálová, C Sc . /16.3.1536/, nlaour hlavaček /29*5.1966/, R k L г. jviar- 
ta Verešíkcvá /23.6.1926/.

Výbor SľS želá jubilantom do ďalších rokov pevné zdravie, veľa 
tvorivých síl v práci a šťastie v osobnom živote.

Ing. Miloš Juricovič - osemdesiatpaťročný
V minulom roku sa dožil krásne..o životného jubilea jeden z naj

starších členov Slovenskej botanickej spoločnosti Ing. M.Jurkovič. 
Narodil sa 3C.6.1SCC v Kodre-Vráľovej. Stredoškolské štúuiávabsolvo- 
val na meštianskej škole v Modre a v zadunajskej Šoproni /MÍ.R/, kae 
v r. 191S maturoval. Vysokoškolské štúdium ukončil r. 1923 na poľno
hospodárskom odbore Vysokého učenia technického v Prahe. V rokoch 
1923-1926 pôsobil v Ústave semenárskom, kde sa okrem laboratórnej čin
nosti venoval aklimatizácii niektorých plodín a výskumu pestovania 
liečivých rastlín, ^taral sa o rozsiahlu zbierku semien. Koncom roku 
1926 prešiel do služieb Zemedelskeno múzeu v ratislave. Tu pôsobil 
34 rokov až do odchodu do dôchodku. Eol autorom prvých poľnohospodár-- 
skych a lesníckych expozícií, ktoré po zničení vojnou inštaloval na 
novo.

Venoval sa uejinám prírounycn viea na«Slovensku. V r. 1954 bol 
S/V poverený organizovaním Kabinetu uejín biologických vied. 0 dejinách 
botaniky prednášal v "ratislave^i Prahe. Venoval sa životopisom slo
venských botanikov, osobitne J.L.nolubymu. Napísal o ňom niekoľko 
príspevkov, vypracoval scenár aiaiilmu a návrh pamätnej siene v Pezin
ku. Pri storočnici narodenia J.Ď.holubyho v roku 1936 sa zaslúžil 
o postavenie dôstojného náhrobníka na pezinskom cintoríne. Z ďulších 
botanikov sa venoval životu a cueik *6 .Vávru, S.KupČoka, AA.Slobudu, 
G.Reussa, I.Textorisovej. Predniesol slávnostnú reč pri odhaľovaní 
pamätných tabúľ br. K. Erančíkovi v Tienčíne, d.S.Peianovi-Peténymu 
v iibelovej, O .ľrivaldskému v a.ujcí a pod. Venoval sa slovenskej pol- 
nohospodárskej a lesníckej bibliografii, kus práce vykonal pri uzákone
ní odborih ch poľnohospodárskych termínov.

Je nositeľom ceny Andreja Kmeťa, čestným členom Zväzu slovenských 
múzeí a Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky, zaslúžilým
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pracovníkom poľnohospodárstva a výživy a nositeľom viacerých rezortných 
vyznamenaní. Veľmi bohatá je jeho publikačná činnost.

Do dalších rokov prajeme jubilantovi dobré zdravie a príjemnú tvo
rivú atmosféru.

M.Zalibeiová
t . * •

Životné .ubileum RNbr. Svatavy Klenovskej,CSc.
V dobrom zdraví a v pre ňu charakteristickom zanietení pre prácu 

s mlauýmf ľuďmi,ktorý clu učí láske k živej prírode a poznaniu biologie 
a íyziologie rastlín, oslávila 2.januára 1986 svoje významné životné 
jubileum naša dlhoročná členka a ^edno obuobie tajomníčka Fyziologickej 
sekcie RITOr. Svatava Klenov ská,CSc. Jubilantka patrí medzi nbsolventov 
PFUK v Bratislave, ktorí po dokončení dvojpredmetového pedagogického 
štúdia vypracovali a obhájili doktorskú dizertačnú prácu a po rigoróz
nych skúškach boli promovaní na ííNDr. Témou dizertačnej práce jubilant
ky /1952/ boli vzájomné pomery vápnika a horčíka v rastlinách a pôde. 
Šesť rokov bola zamestnaná и Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave 
poľnohospodárskom a rovnako dlhé obaobie učila v bratislavských stred
ných školách. Kratší čas pracovala v bývalom Botanickom ústave Sŕ.V. 
Záujem a nadanie pre pedagogickú prácu ju doviedol na Katedru íyziolo- 
gie rastlín PFUK v Bratislave.

Odborný záujem jubilantky prechádzal postupne ou minerálnej výživy 
a vývinovej fyziologie na fyziológiu vodnej prevádzky vyšších rastlín.
Z tejto oblasti mala ako odborná asistentka prednášky viedla cvičenia 
pre poslucháčov a publikovalo viac prác. Je spoluautorkou niekoľkých 
vysokoškolských skript. V r. 1969 obhájila kanuiaátsku dizertačnú prá
cu „Otázky vodnej prevádzky kalusových pletivových kultúr'5.

Do ďalších rokov jej prajeme mnoho zdravia, auševnú pohodu, úspe
chy v práci i osobnom živote.

V.Kozinka

Životné jubileum Ing. ... oženy Porubskej
V marci tohto roku oslávi významné životné jubileum svoje šesť

desiatiny Ing. Ucžéha Porubská, dlhoročná členka Slovenskej botanickej 
spoločnosti, pracovníčka oddelenia geobotaniky U-ГЕ (ľPEV Sk V v Bratisla
ve .

Počas štvrťstoročia práce na oddelení geobotaniky sa jubilantka 
venovala predovšetkým odbornej geobotanickéj dokumentácii, pričom vy
užívala výborné jazykové znalosti. So záujmom sa zúčastňovala na terén
nom výskume vegetácie, pri organizácii vedeckých podujatí poriauaných 
pracoviskom a tak prispievala k riešeniu vedecко-výskumných problémov.

Milej jubilantke v mene kolektívu pracovníkov ouuelenia geobotani
ky UEUE C EV SnV a členov Slovenskej botanic ej spoločnosti prajeme 
do ďalších rokov dobré zdravie a veľa životného optimizmu.

A.Ščepka, A.Špániková
Životné jubileum Oľgy. Hubovej

Medzi tohtoročných jubilantov z radov SI S pri SAV patrí i Oľga 
Hubová.

Narodila sa 24.marca 1926 v Bratislave, kde získala svoje základ
né aj stredoškolské vzdelanie. Ďa-šou školou jej bola príroda, z kto
rej čerpala svoje bohaté skúsenosti a yedomosti, ktoré uplatňovala pri 
práci na oddelení systematiky rastlín UE"E C ľEV SAV, kae pracovala 
od r. 1961. Jej pracovnou náplňou bola ookumentácia rozšírenia rastlin-



ných druhov, ktorú spracovávala práve na základe svojich rečových, 
geografických a floristických znalostí. Aktívne sa zúčastňovala odbor 
ných exkurzií, či už na pôde pracoviska alebo Sľ'S.Podieľala sa na or
ganizácii bratislavských sympozií o synantropnej flóre a vegetácii. 
Svojou prácou prispela k základnému dielu Flora Slovenska, z ktorého 
vyšlo päť zväzkov. V nich sa pričinila na^mä na vyhotovení máp roz
vírenia rastlinných druhov.

Do ďalaích rokov praceme jubilantke veľa zdravia, radosti z po
bytu v príroue, spokojnosť a pohodu v rodinnom kruhu ako i medzi pria 
teľmi, kde sa počíLame i my, jej spolupracovníci.

- 7 -

K.Zahradníková



Jarný prednáškový c y k 1 u p

V_Pratislavej_v zasadacej miestnosti na Sienkiewiczovej 1, ô“I37CC~Pi5Š7, ak nie je uvedené inak.
26.2. EííPr. Ing.L.M a g i c,: Ochrana í y togenof onau Slovenska 

v širších súvislostiach.
12.3.
19.3.

20.3.

9-4.

17.4. ~

23,4,

R'Lr.P.L i z o ň,: Ghrozenost genofondu húb /makromycéty/.
Ľeň fyziológie rastlín,- prednášky pracovníkov ..atedry 
fyziologie a mikrobiologie VŠP, Nitra. V zasadačke Sekto
ru fyziologie rastlín, Dúbravská 14, ratislava, o 9.00 hoa.
Jarný algologický seminar. Na oaci. Produkcie ekesystémov 
JE E SAV, Dúbravská 14, Bratislava, o 14.00 hod.
Posedenie pri botanickej literatúre. V. knižnici Ká t e ary 
botaniky, geobotoaniky a pedologie, Révová 39, Pratislava, 
o 14.00 hou.
Dr.Richaru K.S zaniawski /University of Warsaw, 
Institut of botany/: .v.aintanance and growth respiration in 
shoots and roo^s, Methods and ecological significance. 
Dr.M.K ielkiewicz /Agricultural University of 
Warsaw/: Cytologxcal ana metaoolical changes in plants 
infested by ,two-spotted mite /ocarina/. V zasadačke Sek
toru fy ziologie rastlín, Dúbravská 14,Pratislava, o 14.00 
hod.
RNUr.J. ivi i c h a 1 k o,(Sc.: K niektorým problémom kla
sifikácie lesných spoločenstiev.

Exkurzia^

30.8. 1-dňová exkurzia na botanicky zaujímavé lokality vegetá
cie na pieskoch južnej Moravy /Hodonínska doubíava/. 
Účastnícky poplatok 65 Kčs /Uhraďte šekom/. Zóujemci o ex
kurziu odošlú pripojenú prihlášku spolu s účastníckym po
platkom do 31.mája 1906 na adresu: RNDr.M.2alibercvá,C0c., 
UEBE SAV, Sienkiewiczova 1, 814 34 Bratislava. Ďalšie in
formácie obdržia iba prihlásení účastníci.

Prihláška na exkurziu

Meno : ......... .............. .....................
Adresa: ....................................................

Dátum: _________
podpis



_ о _у

V Košiciach^ Botanická zahrada, Mánesova 23, o 15.CC hod.
13.1. Tlen korešpondent ľ SAV E.H a d a č,DrSc.: Synantropizá- 

cia krajiny.
'-26.2. Ing. V.Z á v o d n ý, : Kultúrna dendroflora okresu Koši- 

ce-mesto.
19,3. j RNDr.E.ľ e 1 1 ó r o v á,rsc.: Poznatky zo štúaijnej ces- 

( ty USA.
Exkurzie,:
19.4. Východoslovenská nížina - vedie END r. S.Iviochnacký 
7.6. Slovenský raj - vedie Ing. V.Mikoláš

V_Nitre_1
marec
apríl

maj

jún

presný termín a miesto ctodá pobočka v Nitre.
PNDr.J.G á p e r,: hrevokazné huby v mestskom prostredí.
KNDr.A.Ž a j o v á,C'Sc.: Aromatické a siličnaté rastli
ny v systematickej botanike.
Rí’iDr.E.M e r c e 1, (. Sc. : Variabilita (.oryius avellana L. 
na Slovensku.
ENDr.V.ľč e h o v e k,(Sc.: Okrasné rastliny v botanickom 
systéme.

šeptem- RNDr.T.S a 1 a j o v á,CSc.: Plastiaové pigmenty pletivo-
ber vých kultúr.

/ __oktober RNDr.Z.S vobouovä,: Problematika karanténnych dru
hov rastlín juhozápadného Slovenska.

%

Exkurzie:
apríl Zobor - Lupka /rezervácia/
máj Arborétum Mlynany
jún Poľné kultúry Malanta /VŠP/
V Arboréjte Mlyňuny^ v zasaaačke Ústavu dendrobiologie SAV, Vies- 
ka'ňäcTŽitavôu,' o 10.00 hou. Presný termín sa oznámi dodatočne.

február

marec

apríl

máj

1.-3.7.

RNDr.J.S a 1 a j,(Sc.: Štrukturálne sežonne zmeny mezo- 
fylových buniek listov sempervirentov.
Ing.P.H r u b í k,(Sc.j Ing.P. V r e š t iva k,(Sc., 
Ing.I.J u h á s,: Poznatky z expedície v kLlR 1935.
Doc.Ing.F. B e n č a ť,í;rSe.: Súčasný stav a prognóza 
fytogenofondu Slovenska.
Ing.J.S u p u k a,CSc.: Vplyv prevádzok jaurových elek
trární na zložky životného prostredia a návrh funkčnej 
zelene JE.
Sympozium s medzinárodnou účasťou: Genofond lesných 
drevín, jeho zachovanie a využitie .Nitra.

Vo_^volene_4_ v cvičebni Katedry lesného prostredia VŠLb, lll.posch. 
bl.ľ:,cTdv.358, o 14.00 hou.
19.2. Ing.E.K r i ž o v ä,C Sc.: Primárna produkcia bylinnej 

vrstvy v jedlobučine.
19.3. Ing.M.M a nie a,( Sc.: Výskyt nových a niektorých vzác 

nejáích rastlín v okrese Zvolen.
Ing.К.V ani k,(Sc«: 0 hubách pred hubárskou sezoncu.16.4.



Exkurzie^:
17.5. rastlinstvo dolomitov v katastri obce Horná Mičiná

/odcaod z ^anskej bystrice о З.оС hod. z autobusového 
nádražia - pešo/

7.6. rastlinstvo Velkého vrchu*a Pustého hradu pri Zvolene 
/odchod od budovy V&LIi o B.úG hod. - pešo/

Floristický_kurz_:
11.-12.6. Floristický kurz pre žiakov gymnázií Stredoslovenského 

kraju. Zraz v cvičebni katedry lesného prostredia vždy 
O O.U. hod.


