BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI
pri Slovenskej akadémii vied

Bratislava

13

1991

BULLETIN
Slovenskej botanickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied

Bratislava 1991

OBSaH

ELIÁŠ P. г Nové taxony v diele S. Horvátovszkého Flora
tyrnaviensis indigena pars prima,
Trnava1774............ 5
FERAKOVÁ V.: Nová lokalita Beckniannicz eruciformis kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska....... ........ 6
GAJDOŠTÍNOVA K.: Nálezy niektorých
segetáinych druhov bur ín v Bošáckej
Karpaty)...............

pozoruhodných
doline C Biele
9

GREVEN H.C., ŠTEFFEK J.:
Prispevok k bryoflóre a
malakoľaune
navrhovaného
chráneného
náleziska
Michelštôlni anske rašelinisko CŠtiavnickévrchy)......... 15
JAROLÍMEK I., ZALIBEROVA K. s
Príspevok k poznaniu
flóry a vegetácie obnaženého dna Oravskej priehrady.... 17
KUBINSKA A,: Príspevok k poznaniu machov a Pečeňoviek
Slovenska II C Muránska planina). ..........................27
LACKOVIČOVA A. :
Lichenologická činnosť Johanna von
Bol lu. . . i................................................. 30
PIŠÚT I.„
LACKOVIČOVA A.,
LISICKA E.:
Slovenské
názvoslovie lišajníkov....................................34
SCHWARZOVA T. :
K rozšíreniu synantropných
druhov
C heno pod i -ж
. amb ros i о г de s
L.
a
C heno pod г um
in t e$r i f o l i um Vor ose h.................................... 43
SVOBODOVA Z. :
Floristický
príspevok
Slovenska................................

z

južného
51

TURÍS P.:
Nová lokalita ostrice pevnej CCarex firma
Mygind ex Host) na Muránskej planine.....................54
ULRYCH L. s Krátká floristická poznámka k vegetaci dna
vypuštěné Oravské přehrady.... ......................
ZALIBEROVA M. 2
Príspevok
k pobrežnej
Hornádskej kotline...................

flóre

56

v
58

Recenzie a nové knihy

70

Zo života spoločnosti

71

GOLIÁŠOVÁ K. 2
Činnosť
Slovenskej '
spol očnostipri SAV v r. 1990.............
ELIAS P.2
Celoštátny
seminár
rastlín na Slovensku"..........

botanickej
71

"Populačná biológia
...79

ELIÁŠ P.: Desiaty ročník odborných kurzov ŠBS pri SAV. . . 82
Personálie

84

JANITOR A. 2 Septuagenario doc. Ing. Bojňanský, DrSc.,
ad salutem!

84

KOZINKA V. : Za Ing. Jozef om Kole kom, DrSc.......... .

87

SCHWARZOVA T.s
Spomienka
na
botanika
Andreja
Trúchleho-Si tnianskeho....................................87
Informácie

89

Stanovy Slovenskej botanickej spoločnosti.......

89

VALACHOVI Č M. : Oznam......................................99
ULRYCH L. S Oznam......................................... 100
VIZÁROVA G.:
Další natívny inhibitor rastu rastlín
objavený a popísaný................. ....................101
Pokyny autorom.................... ...................... 1 0Z

5
Bull. Slov. bot. spol.,
Bratislava, 13s 5-6, 1991
Nové taxony v diele S. Horvátovszkého Flora tyrnaviensis
indigena pars prima, Trnava 1774
New taxa in the monography of S. Horvátovszký entitlet
Flora tyrnaviensis indigena pars prima, Trnava 1774
Pavol Eliáš
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23
Bratislava
V dejepisných prácach hodnotiacich Přinos a význam
dizertácie S. Horvátovszkého z r. 1774 sa uvádza, že
opísal dva nové druhy rastlín, obvykle bez uvedenia ich
mien. Naposledy však HRABOVEC C19903 spomína tieto druhy
menovite:
...“Uviedol
aj
dva
nové
druhy,
reznačku
laločnatú mnohosnubnú C Dactyl is glomorata subsp. polygama)
a

vŕbovku

malokvetú

C Epilobium.

pairvi f lorum)"

...

Presnejšie v tomto smere sú informácie Eliáša CELIÁŠ,
19865, hoci ani tie nie sú úplné, a preto chcem upozornit
na niektoré nezrovnalosti a uviest ich na pravú mieru.
V súčasných európskych květenách sa akceptujú dva
druhy z dizertácie HORVÁTOVSZKÉHO C17743. Sú to:
1. Daotylis polygama Horvátovszký 1774, reznačka hájna,
Syn. : D. aschersoniana Graebn., D. glomerata L. subsp.
polygama CHorvátovszký! Domin
2. Thosixjm aruense Horvátovszký 1774, l'anolistnik rotný,
Syn.: Th. ramosum. Hayne
Zdrojom

nezrovnalostí

je

text

samotnej

práce

Horvátovszkého,
konkrétne
rozdiely
medzi
úvodom
a
nasledovným prehiadom CoPisonO taxónov. V úvodnej časti
dizertácie sa totiž píše: ..."Novas species hic duas
habeš:
Epilobium. mol Iissimum,
et Dac tylim. polygamam,
Praeteraeque rarum, ni fallor, varietatem Solani nigri,
cujus necdum facta est mentio".

CHOVRATOVSZKY,

1774:

73.

Pritom v prehľade taxónov sa

D.

polygama neoznačuje

za

nový taxón, ani typ písma tomu nenasvedčuje. Rovnako je to
aj

v prípade Th&sium arwnse,

dizertácie vôbec nespomína.
morfologických odlišností
druhoch C ELIÁŠ,
nemohol

1986!,

jednoznačne

1 ineovským taxónom.

ktorý sa

Viac či

v úvodnej

Cpopisy variability!

sú pri

vždy v tých prípadoch,
přičlenit

časti

menej podrobné opisy

trnavské

Vzniká z toho dojem,

65

ked autor

rastliny
ako

k

by úvod a

taxonomickú čast dizertácie nepísal ten istý človek, resp.
ako by sa obidve Časti

nepísali

súčasne

C úvod

skôr

ako

taxonomická čast!. V skutočnosti druhá čast dizertácie nie
je ukončená Cporovn.
vyjadrené aj

ELIÁŠ,

1986;

HRABOVEC,

1990!,

čo je

v názve dizertácie C ”...pars prima..."!.

závere práce je krátky dodatok

"Supplementum”.

V

To všetko

by mohlo svědčit o tom, že na dizertácii autor pracoval do
posledných

dní

pred

zadaním

textu

do

tlače

napísal o čosi skôr C možno aj niekto iný,
J. J.

Winterl!.

a

že

úvod

možno profesor

Aj to je dôvod, prečo sa na konštatovanie

v úvode Horvátovszkého práce nemôžeme spoliehat a musíme
"novátorstvo" 'taxonomickej

časti

textu

jeho

dizertácie

znovu preskúmat.
Literatúra:
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Trnavy. Trnava, 17, 3, p. 18.
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Nová lokalita Восктгъаппьа eruciformis - kriticky ohrozeného
druhu flóry Slovenska

7
Neue Lokalität von Bec-hmarinia eruciformis - vom Aussterben
bedrohter Art der slowakischen Flora
Viera Feráková
Katedra systematickej botaniky Prírodovedeckej
fakulty UK, Révová 39, 811 02 Bratislava
Pri komparatívnom floristickom výskume v Širšom okolí
jadrových elektrární Jaslovské Bohunice zistila som vo
období
r.
1990
novú
lokalitu
kriticky
vegetačnom
ohrozeného druhu slovenskej flóry húseníkovca erukovitého
pravého tbeckmannie erukovitej pravej, čes. housenkové a
zduřelého pravého!
knanma. &ruc i/ormi s (L.! Host subsp.
ktorý
je
zaradený
do
zoznamu
taxónov
navrhovaných na ochranu v pripravovanej novele Vyhlášky PŠ

eruciformts,

a Kč- 211 z 23.12.1958 o chránených rastlinách Slovenska
CVAGENKNECHT ed., 1989 ms.).
Nevelký
výskyt

v

počet

trsov

Čfcsko-Sloverisku

tejto

trávy,

sa

doposiaľ

ktorej
udáva

pôvodný
iba

z

fytogeografického
okresu
Východoslovenská
nížina
sa
vyskytoval v mokřině v prícestnej priekope pri diaľničnom
parkovisku ZSZ od obce Červeník v okrese Trnava naproti
odbočky na vedľajšiu cestu do Bučian.
Lokalita patrí do Podunajskej nížiny, štvorca 7572
siete stredoeurópskeho mapovania,
z geomorfologického
hľadiska do Podunajskej pahorkatiny, Dolnovážskej nivy.
Dudvážskej mokrade. V Podunajskej nížine C podľa kartotéky
na oddelení systematiky rastlín Botanického ústavu SAV!
bola doteraz zaznamenaná iba jediná nepôvodná lokalita
húseníkovca. POTŮČEK C1966! udáva nález druhu z Nového
dvora
pri
Sládkovičove:
"kedysi
pestovaný
na
šľachtiteľskej stanici". Podľa GRULICHA C1990 in verb.!
existuje
Zavrelova
herbářová
položka
dokumentujúca
sekundárny výskyt druhu na Morave pri Kroměříži.
Materiál z lokality pri Červeníku C koreňové špičky

advent í vnych

koreňov

d^pc-iych

rastlín)

sa

analyzoval

karyologicky. Zistený Poŕr4 ^uromozómov 2n = 14CFERAKOVA)
súhlasí
1987),

s

doterajšími

vrátane

údajmi

karyoanal ýzy

C MAJOVSKY,
z

MURÍN

a

Východoslovenskej

CMalý Horeš, Ieg. Májovský, cyt. dpt - 'LL i.cla ková).
Z charakteru stanoviita nie je zrejmé, či
pôvodný alebo sekundárny
pravdepodobnejšla
najmä

kol. ,
nížiny
ide

o

výskyt. Druhá eventualita je
z
chórologických
dôvodov.

Spoločenstvá zväzu ííectannicn eruci/orsus Soó apud Mát hé
dosahujú
najsevernejší
bod
rozšírenia
na
východnom
Slovensku v oblasti
''Medzibodrožie",
kam zasahujú z
Alfôldu.

V

tomto

území

bola

Вес kmanni c.

spoločenstve
Agros t i e t ->лп
al bete
Asociáciu
A gro s t to-Вас kmann iet
MUCINA

C1989)

v

zozname

zaznamenaná

caricetosum
eruc i f ormx s

ohrozených

v

uulpxnae.

označuje

ruderálnych

spoločenstiev Slovenska v kategórii íytocenóz u nás
vyhynutých Cextinct). PrehTad asociácií, v ktorých

už
sa

taxón vyskytuje v Maďarsku podáva SOÓ 0973, p. 368).
Je pravdepodobné, že Весtemanni a eruciformis podobne
ako

ďalšie

obligátne

fakultatívne halofyty Cnapr.
sa môžu uplatňovať na
antropicky
podmienenou
salinitou
v

Puc c i ne Ilia distaris,

stanovištiach

s

a

Lc ixis tenuis')

dôsledku používania posypových solí na zimnú údržbu ciest.
Rozbor pôdy sme nemali možnosť realizovať; v širšom okolí
lokality sú
podí*a
Mičianovej
pôdnej
mapy
C MT ČI AN,
1990) zastúpené lužné pôdy karbonátové a černozemné.
Z indikačnej skupiny druhov zväzu Bechmannion sme na
lokalite
zaznamenali:
Agros tis
s toLoni/era,
Inula
bri tannica, Potentilla anserina, Ranunculus sardoxts, ďalej
tu rástli:

AI i srna

Chlorocyperxus
cannabinxun,

p l an t ago — aquatic a,

fuscus,
Juncus

Cirsium

articulatus.

Bidens

earrum,
Po tamoge ton

frondesa,
~-:pGLtoriv(ti
per folia.

Ekobiologické údaje o druhu Beckmannia eruciformis sú
sporadické. Druh Je zaradený do výběru taxónov pre Červenú
knihu ČSFR,
diel
Vyššie
rastliny,
preto
akékoívek

doplňujúce

informácie

o

jeho

rozšírení,

ekologických

požiadavkách i cenotickej väzbe budú vítaná.
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Nálezy niektorých pozoruhodných segetálnych druhov burín v
Bošáckej doline CBiele Karpaty!
Floristical records of some remarkable segetal weeds in
the Bošácka dolina CWhite Carpathian!
Katarina

Gajdoštinová

Záhumenská 48, 911 04 Trenčín
Počas floristického výskumu Bošáckej doliny v roku
1990 som Pozorovala niektoré, z hľadiska súčasného výskytu
vzácne druhy v obilninách. Od čias J.

L.

Holubyho nie sú

10

ml známe Publikované údaje o segetálnych druhoch z Bielych
Karpát. HOLUBY С1888Э označuje za bežné buriny polí a
úhorov druhy:
Adonis aestivalis,
Agrostemma githago,
Bromus arvensis, B. inermts,
Centavrea cyanxis, Cirsivm
arvense C"mor polí"3, Scandix
arvensis. Silene gallica a iné.
Osídlenie

Novej

Bošáce

pec ten-veneris,
Je

z

Sherardia

veľkej

časti

kopaničiarske,
s
čím
je
spojený
tradičný
spôsob
obhospodarovania lúk, pasienkov a polí. Do nedávnej doby
bolo súčasťou obhospodarovania pravidelné úhořenie pôdy.
KoPoničiarske osídlenie tu má svoje začiatky v 17.
storočí, hlavný kolonizačný prúd bol na prechode 18. a 19.
storočia, ked' sa značná čast občanov Bošáce usadila na
miestach prechodných stavieb pre dobytok CBARTA, 19623.
V
čase
kolektivizácie
Poľnohospodárstva
pri
veľkoplošnom obrábaní a používaní chemických hnojív sa
stali mnohé, kedysi bežné segetálne druhy, ohrozenými.
Prežívajú len na políčkach, ktoré sú v súkromnom užívaní,
hnojené maštaľným hnojivom,
faktorov.

bez použitia intenzifikačných

Segetálne druhy som pozorovala nad osadou Španie na
poliach, ktoré neboli nikdy veľkoplošné využívané. Z
kriticky ohrozených rastlín CMAGLOCKÝ, 19833 kategórie C I
som našla Agrostemma githago - nehojne na troch Políčkach,
vždy na ich okraji Ctab. 13. Kúkoľ kvitol od polovice
Júna, semeno dozrievalo koncom júla až začiatkom augusta.
Klíčivost semien bez. stratifikácie bola 72 X pri 16° C.
Vzácne sa na poli pod Lopeníkom vyskytoval aj druh
Misopates orontixjm. Cleg, et det. V. Feráková3. Tento taxón
nie je uvedený v zozname ohrozených druhov flóry Slovenska
CMAGLOCKÝ, 19833, domnievame sa však, že jeho zaradenie by
bolo oprávnené práve v kategórii C I. Z kategórie veľmi
ohrozených druhov C II som nad osadou Grúň na úhore pod
lesom našla Sillene gallica Ctab. 13. Na niekoľkých
obilných Poliach Bošáckej doliny sa pomerne vzácne

11

nachádzal Ranunculus arvensis - var.
etuberculatus

CDOSTAL,

19895,

tuberculatus i var.

podľa

stupňa

ohrozenia

patriaci do kategórie C III. Z kategórie C XV sa tu
vyskytuje miestami masovo Cyanus sega t um. Niektoré polia
pod Lopenikom bývajú od tohoto druhu až modro zafarbené.
Papaver rhoeas sa tu naproti tomu vyskytuje pomerne
zriedkavo, hoci pri ústí doliny býva jeho výskyt masový.
Niektoré ďalšie sprievodné druhy uvádzam v tab. 1.
Pre zachovanie genofondu segetálnych druhov je veľmi
dôležité zachovat tradičný spôsob hospodárenia a vylúčenie
aplikácie chemických hnojív.
Názvy rastlín uvádzam podľa Červenku C ČERVENKA a
kol. , 19865.
Tab. 1 Zoznam druhov na poliach pod Lopenikom (zápis 1, 2,
35 a na úhore nad osadou Grúň Czápis 45.
Zápis

1

2

3

4

-

♦

-

-

-

♦

■fr
•fr

4

4

-

Mená taxónov
Acer pseudoplatanus
Acetosella vulgaris
Achillea millefolium
Aethusa cynapium

4

4

-

Agrostemma githago
Agrostis stolonifera

4

-

+
♦

4

+

■fr

-

Anagallis arvensis
Anthoxanthum. odoratxm.

-

-

-

4

Artemisia vulgaris

-

-

4

4

Astragalus glycyphyllos
Avena fatxia
Avena sa t iva

-

-

-

Calcanagrostis epigejos

4

4

4

4

-

«fr

-

-

-

4

-

-

4

12

Campanula patula

+

4

Campanula rapunculoides

+

+

♦

+

Capsella bursa-pas laris

+

-

-

Cerastium halos teoides

-

-

+

Chenopodium album

-

4

-

-

Cichorium intybxis

-

-

+

-

Cirsium aruense

4

4

+

-

Conuoluulus aruensis

4

+

+

-

Coronilla varia

-

4

♦

-

Crepis biennis

-

4

-

-

Crepis capillaris

4

-

-

-

Cyanus segetum

4

4

+

Daucus carota

-

4

+

+

Dorycniuim herbaceum
Elytrigia repens

+

4

Euphrasia rosthouiana

-

-

-

+

Faba vulgar is

-

4

-

-

Fallopia dumetorum

4

+

-

Filaginella uliginosa

+

-

-

-

Fumaria officinalis

+

4

-

-

Oaleopsis tetrah.it

+

-

-

-

Geranium columbinum

-

4

-

-

Helianthemum ovatvm

-

-

+

-

+

-

-

Hypericum perforatum

-

-

-

4

Lapsana communis

+

4

+

-

Lathyrus tuberosus

-

4

+

-

Leantodon autumnal is .

-

-

+

-

Leucanthemum vulgare

-

-

-

4

Linum catharticum

-

-

-

4

Hedicago lupulinar

-

-

+

4

Melandrium album“

+

4

-

-

Mentha arvensis

+

4

+

-

Misopates orontium

-

4

-

-

Myosotis aruensis

4

4

+

4

Neslia paniculata

+

4

+

-

13

Omalo theca syluatica
Origanurn vulgare
Phleum pra.tense
Plantago lanceolcLta
PI antago major
Polygala uulgaris
Polygonum auiculare
Potent ilia orgen tea
Potent ilia řieptapfxylla
Prunella uulgar is
Ranuncиlus aruensis
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Rhlnanthus mi nor
Rubus fruticosus agg.
Rumeж crispus
Sc l e ran t h.us annuus
Scrophularta nodosa
Senec i о jacobaea
Sherardia aruensis
Silene gallica
Silene uulgari
Sinapis arvensis
Sone hus aruensis
Stachys palustris
Stellaria graminea
Stellaria media
Symphytum officinale
Tanacetum uulgare
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Tithymalus cyparissias
Tithymalus exiguus
Tithymalus helioscopius
Trifolium aruense

7*r i f о L i um hybr i dm

4-

-

-

Tri foli um pratense

-

-

-

+
-f

-

-f

+
+

-

Trifoliwn repens
Tripl eurospermům í nodorum
Triticum aestixrum.
Tuss i l ago far fara
Valeri are lla dent a. ta
VeTontca arversi s
Verorica officinalis
Veronica persica
Vicia lathyroides
Vicia tetrasperma
Viola arvensis

+
-

+

-

-

•f

-

+

+

-

-

+

+
+
-

-

+

•f

-f
-f

prítomný
neprítomný
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Príspevok

к

bryoflóre

a

malakofaune

navrhovaného

chráneného
náleziska
Michelštolnianske
rašelinisko
CŠtiavnické vrchy!
Contribution to the Bryophyta and Mo L l use a of the proposed
protected area of Michelštôlňa peatbog CŠtiavnica Hills!
Henk C.

G r e v e n*, Jozef

Š t e f f e k^

1 Research Institute for Nature Management, Ministry
of Agriculture, Nature Management and Fisheries of
The Netherlands, P.O. Box 46, NL-3956 ZR Leersun
ustav krajinnej ekológie SAV, SNP 13, 969 OO Banská
Štiavnica
1990 sme uskutočnili
orientačný výskum
V júni
bryoflóry a malakofauny navrhovaného CHN Michelstôlnianske
rašelinisko,
ktoré
sa nachádza
v centrálnej
časti
Štiavnických vrchov na SZ okraji mesta Banská Štiavnica.
2

Zaberá plochu cca 200 m
v blízkosti
haldovacich
priestorov Rudných baní. Stredom tejto plochy preteká
voda, ktorá pramení pod štátnou cestou B. Štiavnica - B.
Hodruša.
Vysoký obsah železa dáva tejto vode kyslý
charakter. Orientované je na S svahu so sklonom 5-10°.
Prevažná
čast
plochy
je
porastená
hustým zárastom
rašeliníka. Rosička okrúhlol istá C Drosora rotundi folicO,
pre ktorú bolo toto územie navrhnuté za chránené, rastie
na okrajoch porastov rašeliníka, teda' tam, kde preteká
voda a podložie je kamenisté bez hrubšej vrstvy pôdy.
Flóra Michelštólnianskeho rašeliniska je opísaná v
práci MAGIC, VARTÍKOVA C1985!, kde sú uvedené aj dva druhy
machov - Sphagnum сутЫ fol i um a S. squamosum* My sme
zistili výskyt dalších druhov machov: Sphagnum fallax
CKlinggr. !lClinggr. ,
Pohltá
nutans
CHedw. ! Lind b. ,
Aul acomni um palustre C Hedw. !Schwaegr. , Philonotis fontáno.
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C Hedw. ) Brid. ,

Brachy thec x. xati

rxiiabxilum

I Hedw. )Schimp.

а

Ditrich->jm he ter ото. 11 um C Hedw. > E. G. Britt.
Z malakoíauny sme tu zistili
Deroceras

re tienia t um

CO. F. Mull. ),

l.\ max c i nor & oni ger

CO. F. Mull*).

Aj

toto

len 4 nenáročné druhy:

C O. F. Mull. ) ,
chudobné

Wolf

'i och L \ co f a
a

l ubr i c a

£ jc с пи lus

spoločenstvo

f u L uus

mäkkýšov

je

dôkazom kyslého charakteru substrátu.
Lokalita je z hľadiska výskytu flóry veľmi významná a
fytogeograficky
bani

cenná.

dalo podnet

vrchy,

Jej

ohrozenie

zo

strany

Rudných

pre pracovníkov Správy CHKO Štiavnické

aby cast populácie rosičky okrúhlolistej preniesli

na inú lokalitu, ktorá je od pôvodnej vzdialená cca 500 m
CŠTEKFEKC,

1986).

Pät

môžeme skonštatoval,

rokov

populácia rosičky je vitálna.
náhradnej

lokality

po

uskutočnení

že transfer bol

tejto

Na ochranu Pôvodnej,

doporučujeme

akcie

úspešný a prenesená
vykonat

ale aj

nasledovné

opatrenia:
- lokalitu oplotit pred poškodzovaním dobytkom
- zabránit zmene hydrologického režimu budovaním dalšieho
záchytného zdroja vody
- v čase kvitnutia rosičky zabezpečit zo strany SZOPIC
strážne služby pred prípadným zberom
- nadalej plnit doporučenia uvedené v práci MAGIC,
VARTÍKOVA C19855
Literatúra:
LOŽEJC, V. , 1964: Quarter Moll us k en der Tschechoslowakei •
Rozpravy ÚUG, Praha, 31, 371 pp.
MAGIC,
D.,
VARTÍKOVA, E.,
1985:
Odborné výsledky
botanickej sekcie XXI.
TOP.
Odborné práce XXI.
TOP
C Počúvadlo, 1985), B. Štiavnica, zv. II, p. 175-187.
ŠTEFFEK, J., 1986: Transfer
- spôsob záchrany ohrozených
druhov. Poznaj a chráň, 3, p. 21.
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Príspevok

k

poznaniu

flóry

a

vegetácie

obnaženého

dna

Oravskej priehrady
A contribution to knowlege of the flora and vegetation of
the Oravská priehrada - dam bared botton
Ivan Jarolímek, Mária Zal i berová
Botanický ústav SAV, Sienkiewiczova 1, 842 23
Bratislava

Oravská

priehrada,

jedna

z

najväčších

slovenských

priehrad, bola napustená v r. 1959. Voda zaliala pät obcí:
Slanica, Osada, Ústie, Hámry a Lavkovo. Nezatopené zostali
dve vyvýšeniny — menší Vtáčí ostrov a väčší SIanický
ostrov Cobr. 13. Ostrovy sú prepojené šijou, ktorá je pri
nižších stavoch vody obnažená. Rozloha vodnej plochy je
asi 35 km2 . Pri maximálnom stave je hladina vo výške 603 m
3
n. m. a priehrada obsahuje 350 mil. m
vody. V apríli 1990
sa úplne vypustila voda z nádrže, aby sa mohla urobit
revízia
a
oprava
priehradného
múru
a
technických
zariadení. Po vyše 30-tich rokoch sa obnažilo celé dno. V
priebehu vegetačného obdobia dno pokryla vegetácia s
takmer lOO X pokryvnostou Cs výnimkou priehlbín so
stagnujúcou a postupne vysychajúcou vodou3. Geobotanický
výskum vegetácie obnaženého dna sme urobili v dňoch 3.-7.
septembra 1990. Neurobili sme, žiaľ, analýzu sedimentov z
hľadiska zastúpenia životaschopných diaspór. Predpokladáme
však,
že ich podiel
na
realizovanej
vegetácii
je
minimálny. Podstatnú časí vegetácie tvoria druhy, ktoré sa
na dno priehrady dostali inými spôsobmi: hydro-, anemo-,
zoo- či antropochóricky hlavne z Priľahlých pobrežných
porastov vlastnej nádrže a jej prítokov, menej zo širšieho
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okolia.

Zvláštnosťou dna v priestore medzi

priehradným múrom Cobr.

15

bolo

±

Námestovom a

pravidelné

zvlnenie

terénu.

Obr. 1 Mapa skúmaných lokalít

Vysvetlivky: - vodná nádrž Orava
— vodné toky
o skúmané lokality Cčísla sú rovnaké ako
v tab. 15
—.-. štátna hranica
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Jednotlivé "duny", kolmé na Prúdnicu Bielej Oravy, boli
vzájomne vzdialené 15-20 m a vysoké 50-80 cm. Mikroreliéfu
dna nápadne zodpovedala vegetácia. Okrem kvalitatívnych
rozdielov sa Užila aj fenologický. Zatiaľ čo prevládajúca
Rorippa palustris na hrebienkoch bola už bledo-hnedá,
suchá, len sem-tam plodná, v zníženlnách bola sviežo
zelená, dokvitajúca a plodná. Z hľadiska zonácie vegetácie
vo vztahu ku gradientu vlhkosti pôdy Je možné rozlišit
nasledovnú väzbu rastlinných spoločenstiev na stanoviště:
na
najsuchších
Tripleurospermum

Stanovištiach
Je
rozšírené
inodorum
a
spol.
s

spol.
s
Po l ygonum

lapalhifolium. Vlhšie, no často i mierne svažité plochy
porastali
spoločenstvá
s
Rorippa
palustris
a
Polygono-Bidentetum.
Na vysýchajúcich dnách terénnych
depresii

sme zaznamenali

spoločenstvá vŕb v podraste s

Rorippa palustris.
Prvú vegetačnú zónu v blízkosti
ustupujúcej hladiny vysýchajúcej vody tvorili spoločenstvá
s Eleocharis acicularis a Ranunculo scelerati-Alopecuretum
geniculati. Na zamokrených pôdach často priamo v kontakte
s hladinou vody sa vyskytovali spoločenstvá s dominantnými
druhmi Catabrosa aquatica,
Glyceria fluitans,
Juncus
bufonius, J. articulatus, J. e/fusus, Rumex maritimus.
spol.

Plošne najvýznamnejšie sú spol. s Rorippa palustris,
s Tripleurospermům, inodorum a Polygono-Bidentet um

tripartiti. Ostatné spoločenstvá pokrývajú oveľa menšie
Plochy. Zoznam zistených druhov, ich cenologické väzby a
častost výskytu na sledovaných lokalitách Cvičí obr. 1} Je
v tabuľke 1. Zoznam obsahuje 153 vyšších rastlín. Mená
taxónov sú upravené podľa práce NEUHAUSLOVÁ, KOLBEK a
kol. , C1982).

Herbářové položky sú uložené v herbáři

SAV, Bratislava.

BÚ
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Tab. 1 Zoznaa taxónov, zistených ni ohnatent* hne Oravskej priehrady. Ich
rozšírenie, fastest mbyte i ceaologlcké väzby.
polet zápisov
físlo Stĺpci

9 2 6 6 5 4 1 1 9 8 11 5 7 Výskyt na lokalitách
1 2 3 4 S S 7 8 9 10 II 12 13 U (vlďObr. II

eená t a lánov
Achillea illlefollui
Asrostis caplllarls
Agrostis oioantea
Agrostis stolonlfera
Allsia lanceolatua
All sna plantago-aquatica
Alopecurus aequalis
Alopecurus geniculatus
Arenarla serpyllifolia
Araoracia rustIcana
Arteoisia vulgaris
AtriPlex hortensis
Atriplex patula
AtriPlex prostrata
Barbarea vulgaris
Batrachiua clrcinatuí
Berula erects
Bldens cernua
Bldens fronáosa
Bidens radiata
Bldens tripartita
Calaiagrostis canescens
Caltha laeta
Callitriche sp.
Capsella bursa-pastoris
Carex echinata
Carex hirta
Catabrosa aquatica
Cerastion holosteoides
Chaeerion angustifollue
Chaaerion dodonaei
Chaaoailla suaveolens
Chenopodiue albua
Chenopodiui ficifoliue
Chenopodiue glaucue
Chenopodiue polyspereui
Chenopodiue rubrue
Chenopodiue strictue
Cirsiue arvense
Ctrsiue palustre
Cirsiue vulgare
Conyza canadensis
Crassula aquatica

5
... o e 1.3,5,8.10
. o . o 0 1,2,3,5,6,8,9,10
...
0 1,3,4,6
o
1.6
oo . o .
o o . 0 1,3,4,5,6,7,8,10
3
o 0 0 0 o o . . o . o o 0 Ó 1,2,3,4,5,6,7,8,10
6
, 4
, 1,6,7,10
, 5
o
1,2,6,10
. 1,4,5,6,7
o
3,7
, 3
4
.... o 0 . . 0 5,6,7,8,10
4,5
. . . o . . . 0 . . 0 3,4,5,6,8,9,10,
o.oooo. ooOoo 0 1,5,4,5,6,7,8,9,10
1,5
5
1
3
5
.................. o . o o
0 3,4,5,6,7,8,9,10
6,7,8,10
. .
o .
3,10
1,6
. .
10
3.4
. ' o
10
1.6
0 1,2,6,10
.
1,6
6
1,4,6,8,10
.
. .
.
o 0 5,'10
10
1,5
1,2,3,6
o 00.
0 3,4,5,6.7,10
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ffslO Stĺpce
Crepis biennis
Oauctis carota
Echinochloa crus-ealli
Eleocharis acicularis
Eleocharis palastris
Epilobiui ciliatui
Epiiobiui hirsutua
Epilobiup lontanui
Epilobiu» obscurui
EpítobiuB parvifloru*
Enuisetui arvense
Enuisetui pa lustre
Erodiui clcutariui
Fatlopia convolvulus
Festuca pratensls
Filaoinella uliginose
Galeopsis tetrahlt
6a1iui palustre
Geraniui coluabinui
Glyceria fluitans
Herniaria glabra
Iipatiens glandulifera
Iipatiens parviflora
Isolepis setacea
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus congloieratus
Juncus effusus
Juncus tillfonis
Juncus Inflexus
Juncus tenuis
leontodon autuvialls
Liaosella anuatica
Lfnarla vulgaris
loliui wltiflorui
Lotus uliginosus
Lycopus europaeus
Matricaria perforata
lientha arvensis
Mentha aquatics
lientha x verticil lata
lledicago lupulina/
Helandriui albu»17
ftelilotus alba
ftyosotis caespltosa
Ryosotls palustris
livosoton anuaticui
Hyricaria gemnica
Orthantba věrna

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
,
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,
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0

0

0.0000.
0
. . 0
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0

.

0

0

0

3
2,5
*
1,3,4,5,6,7,8,10
4,6,7
1,2,3,4,5,6,7,9,10
1,4,5,6,8,9,10
10
2
1,5
10
3,4
1
1,2,10
4
1,2,3,4,5,6,7,8,10
7
4
7
3,4,5,6,7,8,9,10
3
6
6
3.5
3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10
6,10
3,4,5,6,7,8,9,10
1,5,7
4.5,6,8,10
3,5
1
3,4.5,6,7,10
6
5,6
3,5
3,4,5,6,8,10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
6,8
10
4,5
1.2.4,5,6,10
J.IO)
ib
2
1,3,4,5,6,7,8,9,10
1,6,8,10
5
2,3,4,6
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řfsle stĺpca

I í J 4 5 6 7 * 9 10 lllľ 15 14

Peplis portáli
Phaleris arundlnecea
Phleta pretense
Plantago lanceolata
Plsntago Mjor
о. 0 0 о о
Poa annua
Рм coapressa
Poa palustris
Poa pratensls
Poa trivial is
Polygonu» arenastru»
Polygonu* brittineeri
Polygonu» hydropiper
.
0 0 0.
Polygonu» lapathifoliu» . 0.00
Polygonu» persicaria
Potentllla anserlna
Potent ilia norvegica
.
0
.
Potentllla supina
.
0 0..
Ranunculus flaiaula
Ranunculus repens
. 0 0 0 0
Ranunculus sceieratus 0 0
Raphanus raphanistrui
Rorippa palustris
0 о о. о о
Rorlppt sylvestris
Rukx acetosella
Rikx crispus
Rutei (arltlais
Rvki obtuslfolias
Saglna procuibens
..00.
Salix aurita
0
0
Stllx caprea
Salix cinerta
Salix fragllis
•
Salix purpurea
0
.00..
Salix trlandra
Salix 5
Sclrpos syl«atleas
Scleranthus annuus
Scroplailarli nodosa
Senecio viscoses
Slnapis arveasis
Sonchus oleraceus
Sparganlua eaersu»
Spartanlat erectи»
Spergala arveasis
о0
Stellarli tedIa
Stellar!» aliginosa
Syapltftu» officinale
TmcetM ralgare

.

o
о
.
.
о . 0 0
о
.

0 0 0 0

.

.

ooo

о

О о .
О 0 о

.

. 0 •.

ooo

•
о 0 0

о.!

0 0 0

ooo
о
о

0
0

.

0.

.
.
0
.
0
0
.
.
o
.
о
0
о
.
0
о
.
о
о
0
о
о
о
.

о
о
O
.
о
.
.
.

. 0
. 0 .

.

■
.
.

.

I

о
.
о
.
»

3.6.10
I,3.4,5,6.7,8,9,10
5
4
I.Í.3,4.5,6,7,8,9,10
3,4,6,8,9,10
3.6
6,10
I,г
4,5
1.3,5,6
I
1,3,4,5.6,9.10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
5
5,10
1,3,5,6,10
3
I,5.4,5,6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3,4,5,6,7,8,10
1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,4,6,10
3
1,2,4,5,6,8,9,10
1,3,5,6,7,9,10
1,4,5,6,7,8,9,10
3,4,5,8,10
4,5,6,7,8,10
2,6,8,10
2
4,6,10
3,4,5,6,7,9,10
1,4,5,6,7,8,10
4,6
4,6,9,10
3
7
I

6
1.4
5
6
3,5.6
4.7
5,6,10
4
1,2,3,4,5,6,16
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Číslo stĺpci

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U

Taraxacoi sp.Vi*.
0
Trifoliu* dubida
0
, ,
Trtfoliui hybrldui
.
Tri foliu* pratense
Tri foliu* repens
0 0.
0
Triglochin palustris
Tussilaoo farfara
0
0
. 0 . .
,
,
Typha latifolia
,
,
,
Urtica dioica
. 0 . . 0 . 0
Veronica anae.-anuatica
Veronica beccabunoa
.00. . 0 . *
Veronica serpyllifolla , ,
Vicia hirsute
,
Vicia tenuifolia
Vida tetrasperta
Zannichellia palustris

0 0
,
. 0 0
,
. 0 0
,
0 . 0

1.2.3.4,5.6.10
3
1.1.3,5,7
3.10
1.7.3.3.6,1,9.10
7
1.7.4,5.6.7,6,10
6.9
,
0 5.8,10
0 1.4,5,6,7,10
0 1.4.5.6,10
3,5
1,7,5
3
,
1.3
1
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Vysvetlivky к tab. 1
stĺpec č.
Is spol. s Eleocharis acicularis
2: Ranunculo scelerat i -A l o pec utře tum
3:

spol. s June us bufonius

4:

spol.

s June us articulatus

5:

spol.

s Juncus effusus

6:

spol.

s Glyceria fluitans

7:

spol. s Cata.br osa aqua tic. a

8:

spol.

s Rxxmex mar i 11 mus

9:

spol.

Rorippa palus iris a Salix sp.

10:

div.

spol. Rorippa. palus tris a Matricaria
perforata

11:

Polygono-Bidenteturn

12: spol. s Polygonum, lapat hi folium
13:

spol.

14:

výskyt druhu mi mo fytocenologických zápisov

s Matricai'ia perforata

ojedinelý až zriedkavý druh s nízkou
рокryvnostou
о:

častý druh s nízkou až strednou pokryvnostou
Cdo 40 50

O:

velmi častý druh so strednou až vysokou
pokryvnostou

- jednoročné
terof yty
“ dvojročné
terofyty
H

- herni krýptofyty

G

- geolyty

CH - cha me f yty
HP - hydrofyty +
helofyty
NP - nanofanerofyty

2 Zastúpenie životných foriem
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Z rozboru zastúpenia životných foriem Cobr.
2)
vyplýva, že najpočetnejšie sú hemikryptofyty. Jednoročné a
dvojročné terofyty. Zástupcov ostatných životných foriem
je oveľa menej. Ak vezmeme do úvahy počet jedincov a nie
Počet taxónov, d'aleko nad všetkými, podľa očakávania.
Prevládajú jednoročné terofyty, pretože mnohé z nich sú
R—stratégovia
so
schopnosťou
rýchlej
kolonizácie
uvoľneného priestoru. Väčšina zistených druhov Je v území
autochtónna. Len asi 13 X je allochtónnych druhov,

MAM NE
A
AR

- autochtónne druhy
- archeofyty

HAM - neofyty pôvodom z
Ameriky
HAS - neofyty pôvodom z
ME

—Ázie
— neofyty z Európy

K

- kultúrne druhy

Obr. 3 Zastúpenie druhov z hľadiska pôvodu
najčastejšie spomedzi nich sú severoamerické neofyty.
Zaznamenali sme aj viaceré vzácne a ohrozené taxóny. Podľa
MAGLOCKÉHO C19835 patria do skupín: C I: 1solepis setacea;
C II: Myosotis casspitosa; C III: Lotus xil iginosus, B&rula
erecta, Catabrosa aquatica, Jicrucus filiformis, Hyriccuria
germanica. Triglochin paluslre; C IV: Carex schinata.
Alisma

lanceolatxm., Limosella aquatica. Bidsns cerriua,
Zannichsllia palustris. Zvláštnu pozornost si zasluhuje
Crassula aquatica a Bidsns radiata. Crassula aquatica
nebola doposiaľ zo Slovenska uvádzaná a v oblasti Oravskej
Priehrady je jediná doteraz známa lokalita. Crassula
aquatica má
podľa
Meusela
CMEUSEL
et
al.,
19655
disjunktivně cirkumpolárne rozšírenie s tažiskom v SZ
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Európe, Južná hranica súvislého areálu v Európe Prechádza
J

Švédskom

a

Fínskom,

Ostatné

rozptýlené v Z a strednej

Európe,

lokality

sú

nich je Crassula aquatica označená za vyhynutú.
kategorizácie
Csensu

vzácnych
MAGLOCKÝ, l.c.)

riedko

pričom na viacerých z
V rámci

a ohrozených taxónov Slovenska
by patrila do skupiny C I -

kriticky ohrozené taxóny. Aj ked' sa v území nachádza na
viacerých mikrolokalitách v hojnom počte C podlá ústneho
Oznámenia Dr. Husáka hojnejšie ako na obdobných lokalitách
v domovskej severnej Európe},
väčšina lokalít je na
dočasných stanovištiach na

dne vypustenej

nádrže,

ktoré

napustením
priehrady
zaniknú.
Crassula
aquaíica
sa
najčastejšie
vyskytuje
na
čerstvo
obnažených
alebo
periodicky

zaplavovaných
výslnných
stanovištiach
na
bahnito-piesčitom
substráte
v
spoločenstvách
zväzu
Hanocyperion, menej B i dent ť on. V čase optimálneho vývinu
tvorí v uvedených porastoch 1-3 cm vysoké koberce s
pokryvnostou 30-90 ЭС. Po naplnení nádrže bude potrebné
urobit revíziu lokalít.
Bidens radiata je druh o ktorom DOSTAL C1989}

píše

“na Slovensku dosud nezjištěn". Nie je to celkom pravda,
pretože existuje niekolľko údajov o jeho výskyte. JESLÍK
C1975) uvádza Bidens radiata z Pohronského Inovca, z
priekopy pri obci Horný Majer. MIGRA C1983) uvádza druh z
Oravy z obcí Oravská Polhora a Rabča. HUSÁK, OŤAHELOVÁ,
BOGOLY
C ústne
podanie)
našli
Bidens
radiata
na
Východoslovenskej nížine na brehu rieky Uh pri obci Bajany
a na brehu mŕtveho ramena Tice v obci Leles. Sú to len
sporadické údaje. Vo všetkých prípadoch ide o ojedinelý
výskyt.

Na dne vypustenej

Oravskej

priehrady sa Bidens

radiata vyskytoval masovo v spoločenstvách zv.

B i dent ion,

v kontakte so spoločenstvami zv. Nanocyperion.
Bidens radiata je euroázijský druh rozšírený v
severnej a v severozápadnej Európe, častý je v Čechách a
na Morave LHOTSKÁ C1968). Na Slovensku ho možno považovat
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za druh ohrozený a podl'a nášho názoru, mal by byt zaradený
minimálne

do

kategórie

C

III

medzi

ohrozené

taxóny.

Podobne ako pri Crassula aqxiatica bude potrebné výskyt na
Oravskej priehrade overit v nasledujúcich rokoch.
Za

pomoc
za

Migrovi,
Juncus

Dr.

pri

terénnych

láskavú
K.

revíziu

Mičietovi

prácach

cfakujeme

herbářových

a

za

Dr.

položiek

technickú

V.
rodu

pomoc

pri

spracovaní p. M. Celnarovi a p. K. KrajčovičoveJ.
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Príspevok

k

Poznaniu

machov

a

pečeňoví ek

Slovenska

II

CMuránska planinaJe
Beitrag zur Kenntnis der Laub- und Lebermoose der Slowakei
II CMuránska planina!
Anna

Kubinská
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Chránená

krajinná

geomorfologický
Muránsku

planinu

a

Veporských vrchov.
budovanú

oblast

podcelok

Muránska

planina

Spišsko-gemerského

okrajovo

zasahuje

do

zaberá

krasu

-

Stolických

a

Ide prevažne o krasovú náhornú planinu

vápencami a

dolomitmi.

Geologický

Podklad,

reprezentovaný velkými skalnými komplexami a jeho ohromná
členitost, vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj bohatej a
charakteristickej vápnomi 1nej bryoflóry.
Komplexnému
planina

sa

štúdiu

machorastov

dosial* nevenovala

pozornost,

územia je len málo údajov o výskyte
ŠMARDA C19403,
údaje

o

PECIAR

SUZA C19503,

rozšírení

-

z

tejto

CHKO Muránska

CHKO

Muránska

preto

z

machorastov,

PECIAR C1974,

machorastov

Machorasty

v

19843.
oblasti

planina

tohto
napr.

Viaceré
uvádza

Crukopis

do

pripravovanej publikácie o Muránskej planine}.
Predložený zoznam machorastov je spracovaný zo zberov
pracovníkov
lokality

CHKO

je

CP*Pelikán,

v

Muránska

planina

zátvorke

T«»Turis}.

Názvy

z

uvedená
taxónov

r.

1990

Za

skratka
sú

číslom

zberateľa

podľa

autorov

ZITTOVA, HERBEN, VAŇA C19821.
Zoznam lokalít:
1. Murán - Biele vody, krasová vyvieračka, 525 m n. m. ,
25.1.1990.
2. Muránska Huta — Javorinka, smrekové spoločenstvá, 825
m n. m. , 25.1.1990.
3. Zadné hory, smrekoyé spoločenstvá, 1 300 m n. m. , 10.1.
1990.
4. ŠPR Šarkanica, dolina Martinová, bukovo-jedľové
spoločenstvá, 900 m n. m. , 22.1.1990.
*KUBINSKA, A., PIŠTJT, I., 1982: Beitrag zur Kenntnis der
Laub- und Lebermoose der Slowakei. Acta Rer. nátur. Mus.
nat. slov., Bratislava, 28, p. 17-27.
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5. ŠPR Hrdzavá,

smrekové spoločenstvá, 600 m n. m.,

30.1.

1990.
6. Mokrá Polana, smrekovo-jelšové spoločenstvá C podmáčané
pôdy3, 900 m n.m. ,

30.1.1990.

7. Červená skala, pri koryte rieky Hron, 750 m n. m., 1.2.
1990.
Hepa.ticae
Apometzgeria pubescens CSchrank) Kuwait. 6СТЭ
Bazzania trilobata CL. 3 S.

Gray 5СТЭ, 6CT3

ConocsphalLum conicum CL. 3 Cogniaux 6СТЭ
Jungermannia leiantha Grolle 6СТЭ
Lepidozia reptans C L. 3 Dum. 6СТЭ
Lophozia ventricosa CDicks.3 Dunu

5СТЭ

Pellia epiphylla CL.3 Corda 6СТЭ
Porella platyphylla CL.3 Pfeiff. 2СРЭ
Musei
Abietinella abietina CHedw. 3 Fleisch.
Amblystegium. serpens CHedw. 3 B. S. G.

2СРЭ

4СТЭ

Anomodon viticulosus CHedw.3 Hook, et Tayl. 2CP3
Brachy th&cium. uelutinum. CHedw.3 B. S. G.

2СРЭ, 4СТЭ

Bryum pseudo triquetrum CHedw.3 Gaertn. et al. 4СТЭ
Calliergonella cuspidata CHedw.3 Loeske 6CT3
Camptothecium philipp&anvm CSpruce3 Kindb 5СТЭ
Camptothecium sericsum CHedw.3 ICindb. 2CP3, 6CT3
Climacium dendroidss CHedw.3 Web.

et Mohr 6СТЭ

Crato-neuron commutatum CHedw.3 G.

Roth 5CT3

Dicranwn seoparium Hedw.

3CP3,

4CT3

Encalypta streptocarpa Hedw. 2СРЭ
Exirhynchium. angustirete CBroth. 3 T.
Fontirualis antipyretica Hedw. 7CT3
1 sothecium. myosuroides Brid. 2СРЭ
Neckera crispa Hedw. ЗСРЭ
Neckera w&bbiana. C Mont. 3 Dull 2СРЭ

Kop. 5CT3
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Plagiorrvnium affine CBland. ) T. Кор. 3CT), 6CT)
Plagiomnium cuspidatum CHedw. ) T. Kop. 5CT)
PI agiomni urn. undulatum CHedw. ) T. Kop. 7C T)
Pla$icpu& oede.ri

CBrid.) Limpr. 2CP), 4C T)

Plagiotteaum denliculatum CHedw.) B. S. G. 2C P), 4CT), 7C T)
Platyhypnidium riparioides CHedw. 3 Dix. 1CP)
PIe-urozturn, schreberi CBrid.) Mitt. 3CP)
Polytrichum formosum Hedw. 5CT), 6CT)
■Polytrichum juni permům Hedw. 5CT)
Rhizomnium pu.ncta.tum CHedw.) T. Kop. 3CP), 6CT)
RhodobryuiTi roseum CHedw.) Limpr. 6C T)
Rhytidiadelphus triquetrus CHedw.) Warnst. 3CP), 5CT)
Thuidium tamariscinum CHedw.) B. S. G. 6CT)
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134-178.
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Vo

Svätom

botanici,

lichenológii.
Alexander
Bolia,

Jure

ktorí

žili

sa

Boli

to

tvorili

traja

úplne,

Štefan

Zahlbručkner

pedagóg,

a

venovali

Lumnitzer

C1860-1938)

a

výnimoční

alebo

sčasti

C1747—1806),

tiež

Johann

von

od narodenia ktorého uplynulo práve 185

rokov,
J, von Bolia sa narodil v starej šľachtickej rodine v
obci

Bačka

Topola

C Juhoslávia!)

29.

mája

1806.

Štúdium

teológie započal na piaristickom kláštore vo Svätom Jure,
kde ešte ako novic vyučoval filológiu. Odtialto prešiel po
necelých

štyroch

Zámkoch,

rokoch

kde v r.

na

učiteľský

1836 ukončil

desaťročnom pôsobení na ľudovej

ústav

v

Nových

pedagogické štúdium.

Po

škole v Jure prešiel

do

vyššej ľudovej školy pri Dóme Sv. Martina v Bratislave a v
r.

1858

nižšej

sa

stal

riaditeľom katolíckych

reálky. Až

vyučoval

do

prírodopis,

svojho

ľudových škôl

penzionovania

fyziku a zemepis,

v

bol

r.

a

1880

uznávaný ako

vynikajúci pedagóg. Zomrel 7. februára 1881, bol pochovaný
v Bratislave na Ondrejskom cintoríne CLIZOŇ, 1982).
Bolia
okolo r.

sa

začal

1836,

věnovat

neskôr

botanike

sa stal

a

entomológii

už

jedným zo zakladatel ov a

funkcionárov bratislavského prir odovedno-1ekár s kého spolku
Verein

fur

Nátur-

und

Heilkunde

CBOKESOVA-UHEROVA,

1958).

prednášateľ,

1856-1876 prispieval

časopisu.

v r.

Najviac

sa

zu

Presburg

Tu sa aktivizoval ako zberateľ,

venoval

hubám

aj

do

CLIZOŇ,

spolkového
1982),

pre

flóru Bratislavy uviedol aj 142 nových druhov cievnatých
rastlín.
V r. 1861 vyšiel jeho príspevok "Die Flechten,
und

Moose

der

tajnosnubných

Presburger
rastlín,

Flora".

Uvádza

zbieraných

v

najrozličnejších stanovištiach C lúky,

v

r.

lesy,

ňom

Algen
zoznam

1860-61

na

lesné cesty,

skaly, rúny, horské Potoky, stojaté vody, slamené strechy)
v Bratislave a jej okolí.
druhov rias,

17

Ide o 79 druhov lišajníkov,

druhov pečeňovíek

a

59

druhov

14

machov,
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ktoré dovtedy neboli známe z územia. Dokladový materiál vo
forme herbářových položiek venoval do zbierok Spolku.
Žiaľ,

do

dnešných

dni

sa

zachovalo

iba

niekoľko

dokladových položiek v herbáři Katedry systematickej
botaniky PF UK v Bratislave CSLO). Osud zbierok Spolku,
ktoré vznikli predovšetkým z darov členov a priaznivcov,
sa nezavŕšil najšťastnejšie. Spolkový herbář bol spolu s
inými
zbierkami
vo
vojnových
rokoch
uložený
v
bratislavskej radnici. V marci 1945 sa doc. Futákovi
Podarilo premiestniť na Botanický ústav PF Slovenskej
univerzity iba časť týchto zbierok, zvyšok zamurovali
priamo v priestoroch radnice. Po Prechode frontu slúžila
radnica ako vojenská nemocnica, nebola prístupná civilnému
obyvateľstvu. V tom čase sa uložené zbierky znehodnotili a
po oslobodení sa tak na univerzitu dostali
Poškodeného herbára (informácia I. Pišúta).

iba

zvyšky

Mnohé z rastlín, ktoré Bolia zbieral hlavne vo Sv.
Jure, Bratislave, ale aj v Modre, Kuchyni, na Vysokej, vo
Vajnoroch a pod. sa už z týchto lokalít stratili. Ústup
lišajníkov a machorastov spôsobilo zhoršovanie životného
Prostredia; znečisťovanie vôd a zánik mnohých vodných
stanovišť má za následok úhyn riasovej flóry. Pred 130
rokmi našiel Bolia viaceré druhy rastlín, ktoré dnes
považujeme na Slovensku za vyhynuté: Lobaria scrobiculata
(Bratislava), Nephroma resupinatxmí, Usnea c era. t i na C obe
Sv. Jur), U.
longissima C Modra). Ďalšie z lišajníkov
zaraďuje PIŠÚT C1985) medzi kriticky ohrozené taxóny.
Patria
k
nim
Oraphis
seripta,
Parmelia
caperata,
Thalo tréma lepadinum, Usnea florida, druhy kedysi hojné,
dnes v okolí Bratislavy takmer nežnime. Ohrozené sú tiež i
ďalšie
lišajníky
ako
Cetraria
islarodica,
Parmelia
saxatilis,

P.

tiliacea,

Lecanora

\>aria,

Ramalina

poliinaria.

Niekoľko lišajníkov
pravdepodobnosťou chybne.

udáva
Bolia
s
Napr. Cornicularia

najväčšou
tristis sa
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vyskytuje na nevápenatých skalách nad hornou hranicou
lesa, preto je jej nález v Jure vylúčený. Podobne druh
Solorina

crocea,

ktorý

trvádza

z

Vysokej

v

Malých

Karpatoch, teda z vápencového podkladu, rastie Iba na
nevápenatej zemi v subalpínskom stupni. K vysokohorským
druhom

patria

i

lišajníky

Cornicularia normoerica,

Alectoria

ochroleuca,

Samotný
charakter
náleziska
lišajníkov Parmelia sinuosa C na
skalách! spochybňuje výskyt tohoto epifytického druhu v
Thcarmolia vermicularis.

oblasti Bratislavy. Herbářové položky uvedených lišajníkov
nemáme k dispozícii a tak ostáva otvorenou otázka, či išlo
o

nesprávnu

determináciu,

alebo

o

zamenené

lokality

zberov.
Medzi ostatnými skupinami nižších rastlín, udávaných
Bollom, sa tiež nájdu druhy, ktoré sa stávajú na Slovensku
stále zriedkavejšie.

Z rias sú to druhy rodu Nitelia a

Czbery z Bratislavy,
Jura,
Veľkého GrobuJ,
z
machorastov Riccia glauca, R. /luitans a Ricciocarpus
natans. Veľmi vzácny je mach Pterogonixím gracile, ktorý

Chorá

Bolia
zbieral
vo
svätojurských
bukových lesoch.
O
hodnovernosti tohto nálezu pochybovali PILOUS a DUDA
Cl 3603. Váňa prezrel neskôr materiál, ktorý zbieral v
okolí Svätého Jura Mergl Cpoložky sú uložené v herbári
Slovenského národného múzea v Bratislave-BRAJ. Potvrdil,
že revidovaný mach patrí k mediterénnemu druhu Pterogonium
gracile, a preto možno předpokládat, že už Bolia tento
druh v Jure zbieral a správne určil.
Práce Johanna von Bollu Cbibliografiu uvádza LIZOŇ,
19823 nestrácajú na význame ani po toľkých rokoch, práve
naopak. Slúžia nám v súčasnosti ako dôkaz ochudobňovacieho
Procesu kryptogamickej flóry Slovenska a sú ďalším
podnetom pre zvýšenie starostlivosti a záujmu o ochranu
životného prostredia a genofondu rastlín.
Srdečne ďakujem na tomto mieste RNDr. I. Pišútovi,

CSc. z
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Botanického ústavu SAV,

prof.

botaniky PF UK v Prahe a doc.

J.

Váňovi,

RNDr.

V.

DrSc.

z Katedry

Peciarovi,

Katedry systematickej botaniky PF UK v
láskavé poskytnutie informácii k rukopisu.

CSc.

Bratislave

z
za
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Slovenské názvoslovie lišajníkov
Slowakische Nomenklatúr der Flechten
Ivan P i š ú t*, Anna
L i s i c k á^

Lackovi č o v á*, Eva

*Botanický ústav. Dúbravská cesta 14, 842 23
^Bratislava
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, 814 36
Bratislava
V sedemdesiatych rokoch sa oživil záujem botanikov o
národné názvy v takých rastlinných skupinách, kde sa ich
potreba dovtedy nepociťovala. Táto skutočnosť, spolu s
postupne stúpajúcou popularitou nižších rastlín v širších
kruhoch verejnosti C biologické olympiády, bioindikácia,
otázky cherni zmu}
vyvolali
požiadavku kodifikovať
aj
slovenské názvy lišajníkov.
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Preto sme roku 1983 vypracovali zoznam,

do ktorého

sme
popri
niekoľkých
už
známych
menách
zahrnuli
predovšetkým
nápadné
a
ľahko
poznateľné
druhy.
Z
drobnejších sme vybrali iba také» ktoré by mohli mat
praktický alebo didaktický význam. Uviedli sme v ňom
stručne tiež históriu a princípy tvorby slovenskej
nomenklatúry tejto rastlinnej skupiny CPIŠÚT, LACKOVIČOVA,
LISICKA, 19831.
O niekoľko rokov neskôr sa postupne vynorili dalšie
požiadavky
na
vytvorenie
nových
národných
názvov
lišajníkov. Bolo to pri príprave rukopisu Červenej knihy
ohrozených druhov nižších rastlín.
To nás viedlo k
vypracovaniu prvého doplnku CPISÚT, LACKOVIČOVA, LISICKA,
1989).
Onedlho

sa

však

opát

objavila

potreba

tvorby

53

slovenských názvov pre Červenú knihu a 9 pre novelizovanú
vyhlášku o chránených rastlinách. Rozhodli sme sa však
neuverejniť druhý doplnok zoznamu» ale pre uľahčenie
orientácie užívateľa všetky tri časti spojit a publikovať
sumárne. Dúfame» že takto vytvorená slovenská nomenklatúra
bude uspokojivo slúžiť užívateľom aj počas dlhšieho
časového obdobia. Verme, že ju budú rešpektovať viac ako
doteraz.
Pri jazykovej revízii a tvorbe názvov nám po celý čas
veľmi
ochotne
pomáhal
PhDr.
Ivan
Mas ár»
CSc.
z
jazykovedného ústavu SAV, ktorému radi aj na tomto mieste
vyjadrujeme našu vďaku*
Ac ctros рога, mnohospórovka
Acarospora glaucocarpa mnohospórovka sivoplodá
Aloc tória alektória
Alectória nigricans alektória černastá, A. ochroloxica a.
bledožltá, A, sarm&ntosa, a. rozkonárená
Alectoriaceae alectoriovité
Ariaptychia jaseňovka
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Anaptychia bryorum jaseňovka machová, A. ciliaris j*
brvitá, A• crinalis j. vlasovitá
Aspicilia manovník
Aspicilia cinerea manovník popolavý, Л. esculenta nu jedlý
Bacidia bacídia
Bacidia rubella bacídia červenkastá
Baeomyces malohubk a
Baeomyces placophyl lus mal ohubk a lalôčkovitá, B. roseus m.
ružová, B. ru/us m- ryšavá
Baeomycetaceae malohubkovité
Belonia belónia
Be lonia herculina belónia karpatská
Bryoria fúzatec
Bryoria bicolor fúzatec dvojfarebný, B. capil laris f.
vláskovitý, B. chalybeiformis f. modrastý, B. /iíscescens
f. hrivnatý. B- implexa f. posplietaný, B. lanestris f.
vlnitý, B. nadvornihiana f. Nádvornikov, B. subcana f.
sivastý
Bueiiia buélia
Buellia badia buélia gaštanová, B. punctata b. bodkovaná
Caliciaceae kalíciovité
Caliciales kalíciotvaré
Calicium kalícia
Calicium salicinum kalícia vrbová
Calo plac a krásnica
Caloplaca decipiens krásnica žltá
Candelaria svietnik
Candelaria concolor svietnik drobnučký
Candelariella svietivček
Candelariella vitellina svietivček žltý. C. xanthostigma
s. zlatistý
Cetraria plúzgierka
Cetraria chlorophylla plúzgierka hnedá, C. cucullata p.
kapucňovitá, C. delisei p. severská, C. ericetorum p.
šedivníková, C. islandica p. islandská. C*
laureri p.
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Laurerova, C. nivalis p. snežná, C. oakesiana p.
Oakesova, C.sepincola p. plotová, C.

íťlesí i p. Tilesova

Cetrelia diskovka
Cetrelia olivetorvm diskovka olivová
Chaenotheca stopkovnica
Chaanotheca chrysocepbala stopkovnica zlatistá
Chrysopsóra chrysopsóra
Chrysopsóra testacea chrysopsóra miskovitá
Cladonia d ut ohlávka
Cladonia arbuscvla dutohlávka lesná, C. bellidiflora d.
nádherná, C. ciliata d. brvitá, C. cocci fera d. červeová,
C. coniocraea d. končistá, C. digitata d. prstnatá, C.
fimbriata d. riasnatá, C. furcata d. vidlicovitá, C.
glavca d. sivá, C. gracilis d. štíhla, C. magyarica d.
maďarská, C. portentosa d. ježovitá, C. pyxidata d.
pohárikovitá, C. rangiferina d. sobia, C. rangiformis d.
rozkonárená, C. squamosa d. šupinkatá, C. stellaris d.
horská, C. verticillata d. praslenovitá
Cladoniaceae dutohlávkovité
Coelocavlon rožkovec
Coelocavlon aculeatvm rožkovec tŕňovitý
СоlL еша koléma
Collema cristatum. kolárna hrebenátá, C. flaccidum. k.
šupinatá, C. fragrans k. voňavá, C. nigrescens k.
černejúca
Collemaceae kolemovité
Coniocybe prašihlávka
Coniocybe fvrfvracea prašihlávka otrubová
Cyphelivm cyfélia
Cyphelixjm. tigillare cyfélia zelená
Dermatocarpon kožnatka.
Dermatocarpon arnoldianum. kožnatka Arnoldova, D.

luridum.

C syn. D. weberil k. vodná, D. mini a t um. k. pupkovitá, D.
rivulorum k. potočná
Diploschistes sivoš
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Diploschistes calcareus sivoš vápencový, D. scruposxis s.

drsný
Evernia konárnik
Evernia divaricata konárnik vidlicovitý, E. mesomarpha k.

pomúčený, E. prvnastri k. slivkový
Fulgensia blýskavka
Fulgensia bracleata blýskavka laločnatá, F. fulgens b.

žltá, F. pruinosa b. zaprášená, F. schistidii b. machová
Graphidaceae čiarovkovité
Graphis čiarovka
Graphis scripta čiarovka sivá
Gyalecta kryptovka
Gyalecta croatica kryptovka chorvátska, G. flotowii k.

Flotowova, G.

trvncigena k. stromová, G. ulmi k. ružová

Gyalectaceae kryptovkovité
Haematomma krvnatka
Haematomma ventosum krvnatka hôl'na
Heterodermia jaseňovka
Heterodermia speciosa jaseňovka nádherná
Hypocenomyce šál očka
Hypocenomyce scalaris šáločka šupinkatá
Hypogymnia diskovka
Hypogymnia bit téri diskovka smreková, H. bitteriana d.

pomúčená, H. physodes d. bublinatá, H.

tubulosa d.

rúrkovitá, H. uittata d. pásikavá
Icmadophila iskrovka
Icmadophila ericetorum. lskrovka vřesová
Lasallia pupkovka
Lasallia pustulate pupkovka obyčajná
Lecanora lekanora
Lecanora conizaeoides lekanora zelenkastá, L. gisleri 1.

Gislerova, L. mwralis 1. mórová
Leccmoraceae lekanorovité
Lecanorales lekanorotvaré
Lecidea šáločka
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Lecidea fuscoatra šáločka hnedočierna
Lecidella šáločka
Lecidella c ar pa t hi c a. šál očka karpatská
Lepraria leprária
Lepraria incana leprária sivastá
Leptogixan napúc ha vec
Leptogixím cyanescens napúc ha vec modravý,

L. hi l debrandi i

n. Hildebrandov, L. lich&noides n* lalôčkatý, L•
satxírninum n. plstnatý
Letharia letária
Letharia uulpina letária líščia
Lobar i a jamkatec
Lobaria amplissima jamkatec veí*ký,

L. pxi l топот i a j.
pľúc ny, L. sc rob i exil at a j. bradavičnatý

Menegazzia diskovka
Menegazzia terebrala diskovka dierkovaná
Nephroma nefróma
Nephroma arcticxim. nefróma severská, N.

bellům, n*

pekná, N.

expallidum n.

bledá, N. paril e n. práškovitá, N•
resupi na t um n. zavinutá
Ochrolechia svetlokôrka
Ochrolechia pallescens svetlokôrka bledastá
Parmelia diskovka
Parmelia caperata diskovka kučeravá,

P. centrifuga d,
prstencovitá, P. coniocarpa d. perlová, P. conspersa d.
žltastá, P. crinita d,.hrivnatá, P* fiauentior d.
zelenožltá, P, glabratula d. sivohnedá, P. ineurva d.
zakrivená. P- hoflerae d. ÍConf lerovej, P, mougeotii d*
Mougeotova, P. pas ti Hi f era d. buková, P. pulla d.
hnedočierna, P. qnercina d. dubová, P. revoluta d.
zahnutá, P. saxa tilis d. skalná, P. s ť nuosa d. riasnatá,
P. submontana d. Podhorská, P. sulcata d. ryhovaná, P.
stuppea d,

chlpatá, P. taractica d. lesklá, P.

1iPová
Parmeliaceae diskovkovité

tiliacea d.
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Parmeliopsis diskovnica
Parmel iopsis axnbigva diskovnica pomúčená
Peltigeraceae stítnatcovité
Peltigera štít natec
Pel tigera aphtosa štítnatec zelený, P. c ani na. š. Psí, P.
degenii š. Degenov, P. horizontalis š. vodorovný, P.
Iepidophora š. šupinkatý, P.

polydac tyla. š. laločnatý. P,

venosa š. žilkatý
Per í usari a pertusária
Per í.usar г.a ctibescens pertusária belavá, P. amora p.

horká

Phaeophyscia fyscia
Phaeophyscia ch.loa.ntha fyscia trávovitá, P. const ipata f.
lalôčkovitá, P. endophaenicea f. červenkastá,

P.

fcaťraťmoi f. ctiipkatá

Phlyctis rozsypavka
Phlyc tis argena rozsypavka striebristá
Physciaceae fysciovité
Physcia fyscia
Physcia adscendens fyscia brvitá, P. ciliata f. riasová,
P. ína^n-ussonť i f.
P.

bralná, P.

stelloris f.

hviezdovitá,

tenella f. pôvabná

Physconia fyskónia
Physconia grisea fyskónia sivá, P. perisidiota f. šupinatá
Piatťsmatia pl'uzgierka

Platismatia glauca píuzgierka sivá
Psexidephebe hnedo vlas
Psevdephebe pvbescens' hnedovlas chl'pkatý
Pseudevernia pakonárni k

Psevdevernia furfvracea pakonárnik otrubový
Psora psóra
Psora decipiens psóra červenkastá
Psorina bralnička
Psorina conglomerata bralnička klbkovitá
Pyrenvla jadrovníčka
Pyrenvla laevigata jadrovníčka hladká, P. nitida j.
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lesklá, P. ni tidella j. malá
Pyrenulac&ae jadrovníČkovité
Ramalina stužkovec
Rcmtalina farinacea stužkovec pomúčený, P.

fastigiata s.

topolový, P. fraxinea s. jaseňový, P. obtusata s.
nafúknutý, P. poliinarťa
Roeslerov, P.

s. poprášený, P. roesieri s.

ihraus řez s. nitkovitý

Ramal inaceae stužkové ovi té
Rhi20carpan. zemepisník
Rhizocarpon geographicum zemepisník mapovitý
Rhizoplaca lekanora
Rh.i20pla.ca. chrysol&uca lekanora oranžová
Roccella skalinák
Roccella fxici for mis skalinák chaluhovitý, P-

tinctoria s,

farbiarsky
Scolic iosporum. kôrovník
Scoliciosporum. chlorococcvm kôrovník zrnkovitý
Solorina. sol or lna
Solorina crocsa solorina šafránová,

S. saceat a s.

vreckovitá, S* spongiosa s. hubovitá
Spho-orophorace-ae paličkovcovité
Sphaerophorus paličkovec
Sphaerophjorxis globosus paličkovec koral ovitý, S*
m&lanocarpus p. tmavoplodý
Sqaamarьna skvamarína
Squamari na carti lagi noa,skvamarína chrupkovitá,
gyps ocea s.

sádrovcová, S.

lamarchii s.

S.

biela

StereocaulacGoe drevkatcovité

Síereocaulon drevkatec
Stereocaulon incrxis tatum drevkatec kôrnatý, S. nanoctes d.

nizučký, S. paschal g d. belavý, S.

tomj&ntosum d*

plstnatý, S. vGsxLVianum d. horský
Sfcťcta stikta
Stic ta fuliginosa stikta sadzovitá,

Síicíaceae stiktovité

S. sylvatica s. lesná
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Teloschistos krásniк
Teloschistes contortuplicatus krásnilc pospletaný
Thamnolia t ainnól i a
Thamnolia vermicularis tamnólia červovitá
Thelotrema teloiréma
Thelotrema lepadinum. telotréma kôrovitá
Toninia rlasanka
Toninia Candida rlasanka biela,

T. coeruleonigricans r.

obyčajná
Umbilicaria pupkovka
UmbiUčaria cylindrica pupkovka brvitá, U. decussata p.

rebrovitá, U. dexísta p. hnedá, U. esculenta p. Japonská,
U. rn.icroph.ylla p. drobnolistá,

U.

polyphylla p.

lupenatá,

U. sxibglabra p. holá
Usnea bradatec
Usnea barbata bradatec obyčajný, U.
U.

faginea b.

cer at i na b.

voskový,

bukový, U. filipendula b. drsný, U. florida

b. rozkvitnutý, U. glaxica b. sivý, U. hirta b. srstnatý,
U.

longissima. b. najdlhší, U. r-ubicunda b. červený, U.

sxib/loridana b. chochlatý
Usneaceae bradatcovité

ľerrucaria bradavnica
Verrucoría nigrescens bradavnica černastá
Xanthoria diskovnik
Xanthoria elegans diskovnik oranžový,

X. muscicola d.

machový, X. parietina d. mórový, X. polycarpa d.
mnohoplodý
Literatúra»
PIŠÚT, I., LACKOVIČOVA, Ä., LISICKA, E., 1983: Slovenské
mená lišajníkov C1ichenizovaných húb}. Kultúra slova, 17,
5, p. 151-160.
PIŠÚT, I., LACKOVI ČOV A', A., LISICKA, E., 1989: Slovenské
mená lišajníkov Clichenizovaných húb! II. Kultúra slova,
23, ÍO, p. 363-365.
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Bull. Slov. bot. spol.»
Bratislava, 13: 43-50, 1991
K rozšíreniu synantropných druhov Chenopódium, ambrosioides
L. a Chenopodium Lntegr i folium. Vorosch.
Zur

Verbreitung

synanthropen

Ar ten

Cheno pódium,

ambrosioides L. und Chenopodium integri folium Vorosch.
Terézia

Schwarzová

Katedra systematickej botaniky Prírodovedeckej
fakulty UK, Révová 39, 811 02 Bratislava
V predošlom príspevku CGeschichte der Verbreitung und
die

Charakteristik

ambrosioides
Tschecho-

L.

der

und

C.

Slowakei.

Comen. -Bot.

39)

Standorte

von

integrifolium

Acta

zaoberali

Fac.
sme

Rer.

sa

Chenopodium

Vorosch.
Nátur.

hodnotením

naturalizácie uvedených druhov v našej flóre.
vychádzali

zo zoznamov lokalít,

vlastných

-

UJČÍK,

HOUFEK,

terénnych

1970),

výskumov

der

Univ.

postupnej

V práci sme

vypracovaných na základe

štúdia materiálov herbářových inštitúcií
herbárov

in

v ČSFR Cskratky

literárnych

CSch).

Prácu

sme

údajov

a

doplnili

mapami rozšírenia uvedených druhov v Česko- Slovensku.
Nakoľko zoznamy lokalít sú cennou informáciou aj pri
štúdiu

ďalšieho

údajmi

o

vývoja

celkovom

charakteristikou.
fytogeografického

areálov,

areáli

a

Lokality
členenia,

prinášame

ich

spolu

s

ekologicko-fytocenologickou
sú

usporiadané

použitého

v

podlá

dielach

Flóra

Slovenska CFUTAK in BERTOVÁ, 19843 a Květena ČSR C SKALICKÝ
in HEJNÝ, SLAVÍK, 1988). V oblasti panónskej flóry, kde je
Ch.

ambrosioides

zdomácnené,

neuvádzame

všetkých

zberateíov a údaje skracujeme.
Chenopodium. ambrosioides L.
Celkový areál
Ch. ambrosioides je pôvodné na stepiach a polopúštach
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subtropickej

a

miernej

Južnej

Ameriky.

Túto

oblasť

Považujeme za centrum rozšírenia celej skupiny Csekcia
AmbrincO.
Pri šírení do Strednej Ameriky, priľahlých
ostrovov a Severnej
endemické taxóny.
CH.

Urugvay,
Amerike

ambro s i. o i des

Ameriky
rastie

vytvorili
v

sa

viaceré,

Brazílii,

aj

Argentíne,

Bolívii, Chile, v Strednej Amerike, v Severnej
v štátoch New York,
New Jersey,
Indiana,

Kalifornia, Bermudské ostrovy. V novoveku sa hemerochórne
rozšíril takmer do celého sveta a stal sa ubikvistora
teplejších oblastí.
V južnej Európe je zdomácnený. Podľa údajov BRENANA
C1964) vo Flora EuroPaea S hranicu jeho rozšírenia v
Európe tvorí výskyt vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku a JZ
časti Sovietskeho zväzu. Príležitostne sa však vyskytuje,
predovšetkým v okolí prístavov aj v Dánsku, Nórsku a
Fínsku, čo horeuvedené spracovanie neuvádza. Je udávaný
taktiež z južnejších oblastí Ázie, v Afrike na Atlantickom
pobreží a v Austrálii.
Ekologicko - fytocenologická charakteristika
Výskyt CH. ambrosioides v J Európe
spoločenstvá radu Cheno podie ta. I ia mural is.

sa

viaže

na

V študovanom území v Českej republike má sporadický a
nestály výskyt. Na Slovensku je častý v oblasti panónskej
flóry na ruderálnych a poloprirodzených stanovištiach.
Vstupuje do pionierskych terofytných, slabo zapojených
spoločenstiev náplavových pôd v alúviu väčších riek, s
nízkymi hodnotami pokryvnosti. Rastie tu ako sprievodný
druh s najnižšími hodnotami abundancie a dominancie. Z
literatúry
sú
známe
údaje
zo
spoločenstiev
zväzu
Sysimbrion Tx.

et al. in Tx. 1950 CKRIPPELOVA 1972) a
zväzu Bidsntion Nordh. 1940
CHEJNÝ in HEJNÝ, LHOTSKA,

SLAVÍK 1971, ŠOMSAK 1972, ŽALIBEROVA 1987, zápis!. Ako
trváci druh bol zaznamenaný s nízkymi hodnotami aj v
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spoločenstvách zväzu Onopordion. Br.-BI.

1926 CVILČEKOVA,

1975,

1937

zápis)

CKRIPPELOVA,
množstve

v

a

zväzu

1972).

cestných

Hrnčiarovce.

Arction

Tx.

SVOBODOVA C1973)

Bohatú

em-

1950

ho uvádza vo vel’kom

priekopách

na

lokalite

monocenózu

na

obnaženej

Nitrianske
pôde

sme

pozorovali v kameňolome Devin.
Prehíad zistených lokalít v Česko— Slovensku
Česká republika
Termophyticum.
splanelý na
pánev.

poli

2.
C RYBKA

Bo hos údov,

na

1912

3.

pôde

Postoloprty,
Podkrušnohorská

prechodne

Strekov,

na

železničnej

10.

Pražská

plošina.

stanici

Praha.

CHEJNÝ

Botanická

spontánne i kultivovaný CVELENOVSKÝ 1878 PRC,
PRC),

CHEJNÝ

1956

CHEJNÝ 1959 PR),
Spol.

záhrada,

VESELÝ 1915

P R).

-

Žižkov,

prekladová

— Smíchov CSIGMUND,

Králové

C PROKEŠ

pahorkatina.
BRNM).

data

PR).

1912

Brno.

PRO.

Jundrov,

- Královo pole,

1938 BRNM).

- Komín,

C HRUBÝ

CPODPERA

1943

1927

15.

Východní

16.

Čs.

sine data PRC),

Karlín CSCHÓBL in ČELAKOVSKÝ 1873 Prodr.
sine

stanica

od r. 1959 opätovne CHEJNÝ 1971 Zpr.

6:125),

CPraesens,

obcou

Ústi
1961,

- Nové Město, Benátska ul., pri múroch oproti botan.

záhrade
Bot.

splanelý

Lounskolabské stŕedohoŕí.

Labem,

P R).

Poohŕí.

BRNM).

záhradnej

PL). 4.

CWIESBAUR 1887 PR,
n.

Strední

2:156),

- Šárka

Polabi.

Znojemsko

-

—

Hradec
brněnská

nedaleko tehelne CHRUBÝ 1938

pri cintoríne CWEIOHART et SVÉSTКA
na poliach medzi

BRNM).

BRNU).

-

18.

riekou Svratkou а

Vránoviсе,

Jihomoravský

k

Uherčiciam

úval.

Lednice,

ihrisko, pri cestách CFROHLICH, sine data BRNU). 21. Haná.
Kroměříř, Hvězda C VOGL 1853 OLM, PODPĚRA 1911 Květ. Hanné,
233).
Mesophyticum.
C MALÍNSKÝ

in

A.

32.
REUSS

Křivoklátsko.
jr.

1867

Podmokly,

Bot.

Skizze,

splanelý
78).

38.

Budějovická pánev. Soběslav, na poliach továrne na liečivá
C VOPRAVIL

1948

Čs.

Bot.

Listy

1:

27),

v

okolí

často
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splanelý CKURKA 1959 Sborn. KVM Č. Budějovice 2: 1203. 41.
Střední Povltaví. Zbraslav, Strnady, na štátnej ceste, na
rumovisku

CKRTEN

1953

PRO.

—

Štěchovice,

cez

západný

okraj obce na Masečín, elektrovod pri Slapskej priehrade,
splanelý z kultúr CTOBIÁŠEK et BRYM 1958 Ochr. Přír. 13:
245).
46.
Labské pískovce.
Děčín,
pri
fabrike
na
garbiarske produkty CKRAHL 1929 PRD.
52.
Balsko bez.dězská tabule. Mimoň, pri kláštore na svahu C SCHAUTA
1861 PR). 53. Podještědí. Česká Lípa, v okolí časom
splanelý CWATZL in ČELAKOVSKÝ 1883 Prodr.

4:

7643.

55.

Český ráj. Mnichovo Hradiště, pri kláštore, nad cestou v
horskej stráni CSCHAUTA 1861 lotos 11: 283. 60. Orlické
opuky. Kostelec n. Orlicí, v záhradke a splanelý pri ceste
C Anonymus 1884 PR). 63. Českomoravské mezi hoří. Česká
Třebová, v železničnom uzle CPROCHÁZKA et KOVÁŘ 1976 Pr. a
Stud.

Přír.

8:

131).

64.

Říčanská

plošina.

Průhonice,

ruderálně miesta v obci CDEYL 1966 PR). 67. Českomoravská
vrchovina. Strmilov CECK 1931 LIT). 76. Moravská brána. Na
Hranicku C GALLAS ex SOUČEK 1910 Čas. Mor. Zem. Mus. 10:
229).
Slovenská republika
Pannonicun. 1. Burda. Kamenica n. Hronom, breh Hrona
CHEJNY 1965 in HEJNY, LHOTSKA et SLAVÍK 1971, SCH 1977
SLO). 2. Ipeísko - rimavská brázda. Pastovce, piesky při
Ipli, hojne CSCH 1977 SLO). 4. Záhorská nížina. Malacky, v
priekope C OPLUŠTILOVA 1951, herb. KRIPPELOVA3.
kasárni C KRIPPEL 19/6, zápi'sl. - Hakenova ul.,

- pri
bývalé

smetisko

Malina

CKRIPPELOVA'

19723,

-

pri

potoku

CKRIPPELOVÁ 19723. - pod novým mostom pri
trati a pred Domom pionierov CSCH 1980 SL03.

železničnej
5. Devínska

Kobyla. Devínska N. Ves, smetisko na ul. Podzáhrady CSCH
et FERÁKOVÁ 1976 SLO, SCH 1978 - 1985 SL03, - Magnezitová
ul. C FERÁKOVÁ 1978 SL03, - Istrijská ul. CSCH 1979 SL03. Devín, kameňolom na Devínskej ceste CSCH 1984 - 87 SL03. -
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Bratislava,
Mlynská
Virologického ústavu,

dolina,
prícestie
pri
záhrade
splanelý z kultúry CSCH 1978 SLOJ.

6. Podunajská nížina. Bratislava, Bakova cesta, pri plote
CKRIPPELOVÁ 1960, zápisJ,
- Páričkova ul., na dvore
prádelne bavlny Závodu MDŽ CJEHLÍK 1966 herb. JEHl.ík,
MUCINA v r. 1976, MUCINA 1980 ZPR. Čs. Bot. SPol. 15: 61J,
- Miletičova ul. , nedaleko Závodu MDŽ CSCH 1972 SLOJ, Dopravná ul., prícestie CSCH 1976 SLOJ. - Prístav, v r.
1979 CELIAS 1985 Bull. Slov. Bot. Spol. Bratislava, 8: 1J,
- smetisko Pri ceste na Podunajské Biskupice CJEHLÍK 1964
herb. JEHLÍKJ. - Topolovec, fav-ý breh Dunaja CZALIBEROVÁ
1987,

zápisJ.

-

Jalšové,

pri

chate

Mier,

prícestie

CFERAKOVA 1970 SLOJ.
- Sererf,
Onopordetum acanthii
CVILČEKOVA 1975, zápisJ. Štrkovec, Gaiantská Sihot, štrky
pri Váhu CNIKOVÁ 1973 SLO, viacerí zberatelia!. — Šintava,
pasienky pri Váhu CSCH 1974 SLOJ. — Váhovce, skládka smetí
pri
Váhu CSCH 1974,
zápisJ.
- ŠoPorňa,
ruderálně
stanovištia CSCH 1974 SLOJ. - Králová n. Váhom, ruderálně
stanovištia CVILČEKOVA 1975 zápisJ. - Hájske, na J okraji
obce pri pol'nej ceste v r. 1981 C SVOBODOVA' 1988 Bull.
Slov. Bot. Spol. Bratislava ÍO: 9J.
v priekopách v r. 1972 CSVOBODOVÁ
Acad. Sci. Slov. A 1: 102J. - Neded,
na brehu Váhu medzi kameňmi CSCH

- Sládečkovce, v obci
1974 Acta Inst. Bot.
v uličkách pri Váhu a
1977 SLOJ. — Dedina

Mládeže, na pravom obnaženom brehu Váhu CHEJNÝ 1953 PRJ. Jatov, obec CSCHILLER 1985 Ôesterr. Bot. Z. 15: 380J. Tvrdošovce, slanisko pri obci CSCH et KRIPPELOVA' 1981
SLOJ. - Nesvady, Čergov, na pravom brehu Dudváhu CHEJNÝ
1951 in HEJNÝ, LHOTSKA' et SLAVÍK 1971J. - Palárikovo, v
obci pri cestách CKRIPPELOVÁ' 1968 herb. KRIPPELOVÁJ. Jelšovce, v obci CSVOBODOVÁ 1978 NTRJ. - Nitra, pri rieke
Nitre C KNAPP 1865 Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 15: 119J, na regulovanom brehu Nitry za objektami VŠP CSVOBODOVÁ
1970-1980 NTRJ, - pri cestách na S a V okraji mesta
CSVOBODOVÁ 1973J, - na Podhájskej ceste, na okraji vilovej

48

štvrte pod Zoborom C1974), pri cestách na okraji polí a na
ruderá1nom stanovišti
1983,

na

Germáni

C SVOBODOVÁ 1988 Bull.

nad

Slov.

domovom dôchodcov,

Bot.

Spol.

Bratislava,

10: 81. - Kamanová, v priekope pri ceste v obci C SVOBODOVA
1973).
Acta

- Dolné

Krškany,

Fytotechn.

23:

veľkom

množstve

1973).

-

V

na

7).

brehu Nitry CSVOBODOVA 1972

-

zarastá

Nitrianske

priekopy

Nitrianskej

župe

v

na

Hrnčiarovce,

dedine

vo

CSVOBODOVA

trávnatých

miestach

zavlečený CBORBÁSS 1899 Magyarország. Vármegyéi és Városai
Nyitravármegyé:
la vo m brehu
SLAVÍK

364).

Malého

1971),

-

- Komárno,
Dunaja

prístav,

viac

objektu C JEHLÍK 1968 herb.
CSCH 1984,
okraji

1985 SLO).

mesta.

-

-

in

HEJNÝ,

jedincov

LHOTSKA

et

vchode

do

pri

JEHLÍK), - na pravom brehu Váhu

- Nové Zámky,

Šurany,

C SVOBODOVA' 1973).

ruderalizované miesta na

CHEJNÝ

Pri

Černík,

pri cestách na S a V

múroch
priekopy

na

J

v

okraji

obci

obce

C SVOBODOVA

1972 1. c. ). - Iža, hrádza pri Dunaji (SVOBODOVA 1972 NTR).
-

Marcelová,

1973).
n.

niekoľko

Moč a,

Hronom,

jedincov

na

ľavý

breh

Hrona

C ŠOMŠAK

rumovisko v obci CLHOTSKA 1970 PR).
plotov CMÁJOVSKÝ 1965 SLO).
pozdľž cestnej
Želiezovce,

Z

námestí

C SVOBODOVA

pri hradskej C SVOBODOVA 1972 NTR).

priekopy,
od

obce,

CVICHEREK

alúviu

-

- Kálna
Kamenín,

- Čata, v dedine okolo

- Kamenný Most,

hojne
v

1972).

Hrona,

S časí obce,
1972
-

BRNU).

Vozokany

n.

Hronom CHEJNÝ, LHOTSKA et SLAVÍK 19715. - Mužfa, na okraji
lužného lesa na brehu Dunaja,
1987 C SVOBODOVA 1988,' Bull.

oproti majera Čenkov,

Slov.

Bot.

Spol.,

Bratislava,

ÍO: 9i.

- Štúrovo, nedaleko sútoku Hrona s Dunajom,

CHEJNÝ,

LHOTSKA et

SLAVÍK 19715,

ulici mesta CSVOBODOVA 1966,

Kamenice CMÁJOVSKÝ 1967 SLOJ,
BRNU5,

—

V

okra j

Východoslovenská

mesta

ní žina.

hojne

múroch v bočnej

Acta Fytotechn.,

na obnaženom dne mŕtveho ramena,
CCHRTEK et ŽERTOVA' 1972 PRC5,

- pri

v r.

13: 1725,

-

pred mostom hradskej do

- breh Dunaja S od mesta
- J od mesta CVICHEREK 1972
C DVORAK

Pavlovce

n.

1974

BRNU5.

8.

Úhora,

pravý

breh
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rieky Uh CHEJNÝ 1963 PR).
CarPaticum. 10. Malé Karpaty. Bratislava, v okolí
Pestovaný v záhradách a vo viniciach, 1886-1906 C PANTOCZEK
1907, Kef. Mágy. Bot. Lap., 7i 220).
Chencpodium intogrifolium Vorosch.

Celkový areál
Ch.

integnfolturn,

je

pôvodné

C Mexiko, Guatemala}, adventívne
Európe CŠpanielsko, Portugalsko,

v

Stredne)

Amerike

široko rozšírené v J
Taliansko, Francúzsko,

Grécko, Nemecko), jednotlivé náchodiská má v Severnej
Amerike (Missouri, New York, Kalifornia), v Afrike a
Austrálii CVOROSCHILOV 1942). Novšie flóry príslušných
území v J Európe a Austrálii ho však neuvádzajú. V
spracovaní

rodu vo Flora Europaea CBRENAN 1964) sú Ch.
integrifolium
chápané ako synonymá.

ambrosioides a CH.

Údaj z J Európy Potvrdzuje len MARKOVIČ 0981)
z
Chorvátska. Na základe herbářových dokladov CPR, KRA,
herb. AELLEN) zistili sme výskyt druhu v Z Ukrajine, vo
Francúzsku
Egypte
a
Afganistane.
Ekologicko - fytocenologické poznámky
Ch.

integrifolium je v Česko-SI ovens k u velmi vzácny*

druhom.

Rastie
na
podobných
stanovištiach
ako
Ch.
Fytocenologické údaje vzhladom na ojedinelý
výskyt chýbajú.

ambrosioides.

MARKOVIČ
Chenopodietea

0 981)
na

ho

udáva

rumoviskách

v

a

Chorvátsku

smetiskách

a

v

triede

v

triede

Bidentetea tripartiti v cestných priekopách. Na rozdiel od
Ch.

ambrosioid.es nezistila ho na brehoch Sávy.

Prehlad zistených lokalít v Česko-Slovensku
Česká republika
Termophyticum. 4. Lounsko-labské středohoří. Velké
Brezno, Varta, pri domoch, utečený zo záhrady CAnonymus
I975 PR).

lO.

Pražská plošina.

Praha.

Botanická záhrada.
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kultivovaný i spontánne C Anonymus 1907 PRC,

VESELÝ 1907,

1915 PRO, - Karlín, skládka pri prístave CHEJNÝ 1946 PRD,
- Libeň,

nezastavané miesta CTAUSCH sine data PRD.

Haná. Olomouc, botanická záhrada CLAUS 1914,
PRC, KAVKA 1948 BRAD.
v

1931,

21.
1936

Mesophyticum. 39. Třeboňská pánev. Soběslav, splanelý
záhrade C ŠOUREK 1954 PRD. 55. Český ráj. Mnichovo

Hradiště CSEKERA, sine data PRD.
Slovenská republika
Pannonicum.

1.

Burda.

Kováčov,

polia pri obci CDEYL

1952 PRD. 4. Záhorská nížina. Malacky, obec, ruderálně
stanovištia
CKRIPPELOVÁ
1961,
herb.
KRIPPELOVÁD.
Brodské, piesky pri rieke Morave C SCH 1976 SLOD. 5.
Devínska Kobyla. Devín, Rytierska ul. C SCH 1972 SLOD. Devínska N. Ves, ul. Na Hriadkach CSCH 1979 SLOD. 6.
Podunajská nížina, Štúrovo,

polia v blízkosti mesta CDEYL

1952 PRD.
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sekcii Ambrinct Spachí
33-47.

Hook.

fll.

Bot.

Žur.,

27,

3-4,

p.

Bull. Slov. bot. spol.,
Bratislava, 13: 51-54, 1991
Floristický príspevok z južného Slovenska
Floristischer Beitrag aus der Súdslowakei
Zdenka Svobodová
Vysoká škola poľnohospodárska, Loroonosovova 2,
949 76 Nitra
Aegilops cylindrica Host
Chľaba: pod trávnatým násypom železničnej trate, na okraji
vybagrovaného

pieskoviska,

pri

bývalej

železničnej

zastávke Chľaba C1988, 19893.
Alcea biennis Winterl
Pohrániее: v niekoľkých exemplároch na svahu Kolíňanského
vrchu Cčasí Málokl nad obcou,
Althaea cannabina 09903.

v blízkosti výskytu druhu

Apera interrupta CL. 3 PB.
Chľaba:
pod
násypom
železničnej
vybagrovaného
pieskoviska , spolu
cylindrica 0 988, 19893.

trate
s

na

druhom

okraji
Aegilops

Bunias orientalis L.
Jelšava: veľmi hojne pri hradskej a masovo na svahových
lúkach v širšom okolí
Jelšavy
C19883;
Lukovištia:
roztrúsené pri hradskej a na lúkach CJ. Kalinčiak, 19873;
Poniky: Z okraj obce, lúky C19883.
Bupleixrvm rotundifolixjm. L.
Pohranice: veľmi hojne v zruderalizovanej xerotermnej
vegetácii na Koliňanskom vrchu Cčast Málok3 nad obcou, pri
hradskej vedúcej k vojenskému objektu 09903.
Cnidixxm. dxibium. CSchkuhr3 Thell.
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Komárno: S od mesta, lúka na ostrove Apáli 09893.
Commelina communis L.

Štúrovo: dosť hojne v kol’ajišti na železničnej stanici,
zrejme splanelá z truhlíčkov s okrasnými rastlinami na
nástupišti 0 988, 1989, 19903.
Consolida orientalis L.

Jatov: J od obce na poli pšenice 09883; Kiarov:
obce,

na

okraji

pól a

a

na

ruderálnych

JZ okraj

stanovišti ach

09903.
Coronopus squamatus CForsk.3 Asch.

Jatov: J od obce na poli 0 9893
Crepis pulchra L.

Kamenin:

na

trávnatej

ceste

v

strede

ŠPR

Kamenínske

slanisko 0 9873
Eragrostis pilosa CL.3 PB.

Čajkov:

cca

172

km

od

SV

okraja

obce,

hojne

na

andezitových drolinách nad cestou 0 9893.
Erysimum repandum L.

Vefké
Kosihy:
SV
od
obce na
slanisku
Sládečkovce: slaní ská v okoli obce 0 9903.

Dérhídja;

Hierochloe repons CHost3 Bess.

Muži a: cca 1 172 km V od majera Čenkov nedaleko hradskej
vedúcej na Mužlu, piesčité miesta na okraji luzného lesa
Clokalita s Vitis syluesLris~> , 0 989, 19903.
Orlaya grandi flora CL. 3 Hoffm.

Pohránice:
Koliňanský vrch Cčasť Málok3, v trávnatej
xerotermnej vegetácii okolo hradskej vedúcej do vojenského
objektu 09903.
Orobanche e lat i or Sutton

Koliňany:
lúčka

V svah Kolíňanského vrchu nad vinicami,

Cporast

Pulsatilla

grandis3,

hojne

na

stepná
druhu
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Centaurea scabiosa 0 990). Rev. J. Zázvorka.
Orobanche picridis F. W. Schultz
Komárno: hojne na druhu Pieri s

hieracioides

prirodzenej vegetácie Cs Artemisia, pontica,
Aster punc tatus,

Silene mul ti flora)

Nitry v

Komočín

lokalite

0988,

vo

zvyšku

Iris spuria,

pod hrádzou rieky

1989,

1990).

Rev.

J.

Zázvorka.
Rh.inan.thus rumelicus Velen.
Malé Kosihy: lúka v navrhovanej ŠPR Kosihský močiar C1987,
1990).
Saluia aethiopis L.
Šurany: slanisko pri dvore Okomáň C1987, 1990).
Senec i o doria L.
Komárno: trávnatá

medza

a

priekopa

pri

hradskej

medzi

Komárnom a lžou C1989).
Sorghum halepense C L. ) Pers.
Komárno: Z od hradskej na Hurbanovo, na dvoch rozsiahlych
parceliach (kukurica) ŠM Dulov dvor. Po celej ploche
uvedených honov sú husto roztrúsené ostrovčeky tohto
druhu,

ktoré vznikli pravdepodobne v posledných dvoch až

troch rokoch z jednotlivých exemplárov vegetatívnym
spôsobom. V okrajovom páse poГа, kde sa kukurica skoršie
zberá, je vytvorený hustý súvislý zárast ciroku. Lokalita
predstavuje prvý prípad totálneho zaburinenia väčších
plôch pornohospodárskych kultúr u nás. Doteraz bol druh
známy iba zo súkromných parciel pravdepodobne ako zvyšok
dávnejšej

kultúry

C Políčko

v

Sikeničke

a

úhor

na

Belanských kopcoch) a z ruderálnych stanovíší. Znamená to
nástup agresívneho karanténneho druhu, ktorý je už v
Mad'arsku nebezpečnou burinou. Na lokalitu pri Komárne bol
zavlačený pravdepodobne kukuričnými kombajnami , ktoré k
nám prichádzajú na brigádnickú výpomoc z Madarska. Podobný
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spôsob zavliekania ako pri druhu Panicům spon taneum C1988,
1989, 19903.
Tordylium maximum L.
Pohraníce, Kolíňany:

pomerne

častý

druh na

Kolíňanskom

vrchu C cast Málok3 a nad Koliňanskými vinohradmi na okraji
krovísk C19903.
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Nová lokalita ostrice pevnej CCarex firma Mygind ex Hosti
na Muránskej planine
Neue Lokalität von
Сш-ех firma Mygind ex Host a uf der
Muránska planina
Peter

T u r i s

Kúpeľná 32, 050 Ol Revúca
Výskyt

ostrice

pevnej

na

Muránskej

planine

je

obmedzený na niekoľko málo lokalit. HENDRYCH С1968Э ju
udáva ako veľmi hojnú na skalách S okraja Veľkej Stožky,
zriedkavo na Malej Stožke a taktiež na Vrbjarke v Hrdzavej
doline. Overovaním uvedených údajov v teréne sa mi v
súčasnosti podarilo potvrdit výskyt ostrice pevnej len v
oblasti
ŠPR Veľká
Stožka.
Rastie tu na
mohutných
vápencových bralách od doliny Suchá smerom na V po kótu
Machnátá C1334 m n. m. 3. Na lokalitách Malá Stožka a
Vrbjarka sa mi ostricu pevnú zistit nepodarilo.
Pri prieskume doliny Zlatnica, ktorá je navrhnutá na
vyhlásenie za ŠPR, som v máji 1989 objavil novú, doposiaľ
neuvádzanú lokalitu ostrice

pevnej.

Dolina

Zlatnica

sa
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nachádza v blízkosti osady Zlatno v SV časti CHKO Muránska
planina.

Lokalita je v roklinovitom závere doliny na SZ

expozícii v nadmorskej výške 920 m- Ostrica pevná rastie
na skalnej terase pod asi 40 m vysokým bralom. Pôda je
silne
skeletnatá,
sklon
povrchu
terasy
Je
15°.
Fytoeenologický zápis

s

koncentrovaným výskytom ostrice

pevnej som robil koncom apríla 1990 na ploche 1x2 m,
E^ dosahovalo 70 X a

Zápis 1
E±sTofieldia ca.lycula.tCL 3,
2, Picea akies 4,

Cor e x firma. 2,

Kernera saxatilis 4,

Pinguicula

alpina

4,

Sesleria varia

Polygala arnara 4,

Primula auricula 4, Ciminalis clusii 4,

4,

kde

80 X.

Thymus sudeticus

Scabiosa

+,

lucida

Carex

krachys tachys 4, Calamagrostis varia 4

Eq! Ctenidium malluscum, Dicranella sp.. Tor telia tortuosa
Názvoslovie

rastlín

je

upravené

podlá

práce

MAJOVSKľÝ,

MURÍN a kol • C 1987}•
Bralá Vel\ej Stožky osídľuje spolu s ostricou pevnou
viacero vysokohorských až subalpínskych taxónov, ktoré v
Zlatnici

chýbajú.

selagi no i des.
ai-zoides,
Dryas

Z

nich

možno

Ranunculus alpestris,

Dianthus

octope lala,

hungaricus,
Androsace

uviesť
R.

Selaginella

oreophillus,

Saxi f r aga
lactea.

Draka

wahlenbergii,
Pedicular i s

verticillata,
Hieracium villosum,
Festuca
tatrae.
Na
Veľkej Stožke som nezistil druhy: Pinguicula alpina a
Carex brachystachys, prítomné na lokalite v Zlatnici.
V spoločenstve s Carex firma v doline Zlatnica sa
prelínajú druhy triedy Elyno-Seslerietea Br.-BI. 1948 a
et R.Tx. ex Klika et Hadač
1944.
Existenciu spoločenstva tu podmieňuje inverzná
Mont io-Cardomine tea Br.-BI.

poloha v závere doliny,

ktorú ovplyvňujú vzdušné prúdy z

Nízkych Tatier.
Literatúra:
HENDRYCH, R., 1968: Flora Montium Muraniensium. Acta Univ.
Carol. Biol. 2, p. 95-223.
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MAJ OVSTCÝ, J-, MURÍN, A. a
prehíad
flóry
Slovenska.
Bratislava, 440 PP-

kol., 1987: Karyotaxonomický
Veda,
vydavatelstvo
SAV,

Bull. Slov. hot. spal. ,
Bratislava, 13: 56-58, 1991
Krátka floristická poznámka k vegetaci dna vypuštěné
Oravské přehrady
Kurze
floristische
Bemerkung
zur
Vegetation
des
abgelassenen Talsperugrundes von Orava
Libor U 1 r y c h
Botanická záhrada VŠP Nitra, Lononosovova 2, 949 67
Nitra
Ve dnech 24.7.-26.7.1990 jsem měl možnost se seznámit
s porostem dna vypuštěné Oravské přehrady. Již při prvním
seznámení se s terénem byly nápadné dvě rozdílné zóny
související zřejmě s postupným vypouštěním přehrady.
Zóna při břehu mělkého dna byla již z dálky patrná
bílou barvou C Matricaria maritime subsp.
iňodord>
a
celkovým dojmem dozrávajících usychajících rostlin. Zóna
hlubšího dna byla již z dálky patrná svěží zelenožlutou
barvou C Rorippa paíus iris).

Při podrobnější pochůzce dna

jsem vylišil ještě menší plochy, které byli na rozdíl od
ostatních
ploch
podmáčené
a
které
se
odlišovaly
pokryvností a druhovým složením vyvíjejícího se porostu.
V první zóně - zóně mělčího dna, dříve obnaženého, z
dálky

s

patrnou

dominancí Matricaria mar i t i ma. subsp.
následující druhy. К dominujícím

inocLora jsem zaznamenal

patřily: Alopocurus aequalis, Plantago major agg. ,
re pens,
z dalších druhů se zde vyskytovaly
puboscons,

Calamcugros t is canoscons,

Amoria
Be-tul a

Chonopodium glaucum,

Chamorion angusti folium, Ch. dodonaoi, Epilobixmi collinum,
E.

hirsutum,

arvonso,

E.

Oaloopsis

porvi f lordům,
bifida,

O.

E•

obscurum,

tetrahit.

Equisetum

Galium palus tro
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subsp.

palustre,

Hippcchaete

Lychnis flos-cuculi,
Phleum pratense,
Rorippa
farfara.

Potent ilia norvegica,

palustris,

Symphytum

variegata,

Lythrum salicaria,
Rumex

officinale,

maritimus,

Trifolium

Juncus

©//usus,

Melandrium albvm,!J
Rhinanthus minor,
Stellaria

pratense,

media,

Tussilago

Vzácněji na pískových naplaveninách u Slanického

ostrova a na břehu Černé Oravy jsem zjistil některé další
druhy jako Cyanus segetum,
umbellata,

Cerastium holosteoides,

Impatiens noli-tangere,

Iberis

Lycopus europaeus,

L.

exaltatus, Lysimachia vulgaris, Medicago minima, Melilotus
officinalis,

Papaver

somniferum,

Potentilla

anserina.

Prunella vulgaris, Rhinanthus pulcher subsp. erectus,

R.

serotinus subsp. grandiflorus, Scorsoneroides autvmnalis.
Směrem do hlubších částí Oravské přehrady stále více
dominovala
jako

Rorippa

Polygonum

Alopecurus

aequalis,

maritime subsp.
této

palustris

zóně

některými
agg. ,

Glyceria

inodora,

Jsem

s

lapathifolium

dále

dalšími

Bidens

nemeral is,

Matricaria

Epilobium mentanum,

nalézal

druhy

E.

jako

druhy

tripartita,
rosevmi

Carex

v

hirta,

Chamemilla discoidea, Chaiturus marrubiastrum, Filaginella
uliginosa, Juncus bufonius, J.
Odontites
aviculare,

věrna,

Poa

tenuis, Myosoton aquaticum,

palustris,

Ranunculus repens,

R.

P. remota.Polygonum

sceleratus,

R.

flammula,

Rhinanthus pulcher subsp. erectus, Chrysaspis dubia.
Plochy,

které byly mozaikovitě

ploše přehrady hlubších partii dna,
nánosu stála voda nejdéle,
Alisma

roztroušené po celé
kde podle konzistence

začaly osidlovat

tyto druhy!

plantago-aquatica,

Callitriche

acicularis,

Filaginella uliginosa,

Eleocharis
bufonius,

J,

palustris,

articulatus,
Peplis

palustris,
Juncus

Limosella aquatica,

Myosotis

Tillaea aquatica,

Veronica

portula,

anagallis-aquatica, V. beccabunga.
Z

pohledu

nejzajímavější

druhového
a

složení

zasluhovaly

byly
by

Především zajímavý je výskyt Tillaea

tyto

dalšího
aquatica.

plochy

sledování.
Závěrem
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musím

konstatovat,

že

vzhledem

к

rozlehlosti

území

a

časové omezenosti nemůže být tato floristická poznámka v
žádném případě vyčerpávající.
Sběry rostlin ze dna Oravské přehrady jsou uloženy v
herbáři
NI
CKatedra
botaniky.
Vysoká
škola
poinohos podár s кa Nitra). Latinské názvy rostlin uvádím
podle

DOSTALA

Cl989),

pro

úsporu

textu

bez

autorských

zkratek.
Zároveň je mi milou povinností poděkovat za pomoc při
určování rostlin RNDr. Zdeňce SVOBODOVÉ, CSc.
Literatura:
DOSTAL, J., 1989: Nová květena ČSSR. Academia, Praha, 1548
РР.
Bull. Slov. bot. spol.,
Bratislava, 13: 58-70, 1991
Príspevok k pobrežnej flóre v Hornádskej kotline
Beitrag zur Uferflora des Hornádska kotlina Beckens
Mária Zal i berová
Botanický ústav SAV, Sienkiewiczova 1, 842 23
Bratislava
Predkladané floristické údaje sú z najčerstvejších
naplavenín litorálnych zón Cojedinele z alúvia) rieky
Hornád a jej prítokov tečúcich v Hornádskej kotline, ktoré
sme získali pri fytocenologickom terénnom výskume v rokoch
1975-1979.
Hornádska
kotlina
patrí
medzi
kotliny
stredne
vysokého stupňa. Je zložitým morfologickým útvarom na
centrálnokarpatskom flyši. Má obdĺžnikový tvar v smere
Z—V. V západnej časti sa tiahne k obci Vikartovce, na
východe zasahuje až do okolia Kluknavy. Obkolesujú ju
Nízke Tatry, Slovenské rudohorie. Slovenský raj. Čierna
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hora,

Branisko a Levočské vrchy.

Popradskou

kotlinou

v

rozvodnom

Na západe sa stretáva s
chrbte

pri

Čenčiciach

C KARNI Š, KV1TKOV1 Č, 19701 .
Klimaticky patrí Hornádska kotlina do mierne teplej
oblasti s priemernými ročnými teplotami 6,7° C a s
celkovými zrážkami 622 nmu
Zo
študovaných stanovišť
sme
za
uvedené
roky
zaznamenali 212 taxónov vyšších rastlín z toho 12 vzácnych
a
ohrozených.
Podlá
ohrozených taxónov
C

MAGLOCKÉHO
C19833
z
kriticky
I
sme zaznamenali Pedicularis

z

C
II
velmi
ohrozené
taxóny
z C III ohrozené taxóny Catabrosa

sceptrxim-ca.rol inurri,

Menyanthe s trifoliata,
aqua.L ica,

Drosera

rotundifolia,

Parnasia

palxLStris,

Pedicularis palustris a z kategórie C IV vzácnejšie taxóny

vyžadujúce
Geranium

pozornosť
pa I ustre,

Adoxa moschatelina,
Ranunculus

Biderxs

auricomus,

cornua.

Thaliatrum

lucidum a Valeriana officinalis•

V

príspevku

uvádzame

očíslovaný

zoznam

likalít

a

abecedný

zoznam druhov s uvedením čísla lokality. V
zozname druhov sme použili skratku r. pre rieku a p. pre
Potok. Latinské názvy rastlín uvádzame podlá DOSTALA
C19821.
Za technickú pomoc pri zostavení zoznamu dákujem Ing.
B. Porubskej, I. Nemčovskému a B. Wolfovej. •

Zoznam lokalít
1.

Betlanovce, v obci, íavý breh r. Hornád, tesne pri
cestnom moste. August 1975.

2.

Betlanovce, JZ od obce, pravý breh r. Hornád, pri
sútoku s nepomenovaným p. August 1975.

3.

Betlanovce, JZ od obce, pravý breh r. Hornád, pri
moste. August 1975.

A.

Domanovce, V od obce, pravý breh p. Lodina. Júl 1977.
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5.

Harichovce, SSV od obce, pravý břeh Levočského p. Júl

.

1977.
Harichovce, SSV od obce, pravý i íavý breh Levočského

6

7.

p. Júl 1977.
Harichovce, SSV od obce, íavý breh Levočského P. Júl

8.

1976.
Harichovce, vyvýšená brázda na lúke pod cestou Pri

9.

kóte 532. Júl 1976.
Hrabušice, v obci, p. Brusník. Júl 1976.

ÍO.

Hrabušice, v obci, p. Brusnik, kóta 532. Júl 1976.

11. Hranovnica, v obci, íavý breh r. Hornád. Júl 1976.
12.

Hranovnica, V od obce, íavý breh r. Hornád, asi 200 га

od zahradnictva. Júl 1976.
13. Hranovnica, v obci, pravý i íavý breh r. Hornád. Júl
1976.
14. Iliašovce, v obci, íavý břeh Iliašovského p. Júl 1977.
15. Iliašovce, v obci, pravý i íavý breh Iliašovského p.
Júl 1977.
16. Jaranik, Z od obce, íavý i pravý breh p. Jamniček. Júl
17

.

1977.
Kravany, V od obce, íavý breh r. Hornád. Júl 1976.

18.

Kravany, v obci, íavý breh r. Hornád. Júl 1976.
19. Letanovce, V od obce, pravý breh p. Štvrtok. Júl 1976.
20. Levoča, v obci, pravý břeh p. Bičír. Júl 1977.
21. Levoča, J od obce, íavý břeh Levočského p. Júl 1976,
1977.

.

Levoča, JZ od obce. Pravý breh p. Bičír. Júl 1977, máj
1978.
23. Levoča, JZ od obce, pravý i íavý břeh p. Bičír. Júl
1977.
24. Levoča, JJZ od obce, pravý breh p. Bičír. Júl 1977.
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25. Levoča, JJZ od obce, íavý breh p. Bičír. Júl 1977.
26. Levoča, JJZ od obce, pravý i íavý břeh p. Bičír. Júl
1977.
27. Levoča, JZ od obce, íavý breh p. Bičír. Júl 1977.

28. Lieskovany, v obci, pravý i ľavý breh Levočského p.
Júl 1977.
29. Markušovce,

v obci,

l'avý breh r. Hornád, pri noste.

August 1975, júl 1977.
30. Markušovce, V od obce, pravý i l'avý breh r. Hornád.
Júl 1977.
31. Odorín, JZ od obce, pravý 1 l'avý breh p. Odorica Júl
1977.
32. Smižany, JW od obce, l'avý breh r. Hornád. Júl 1976,
máj 1978.
33. Spišská Nová Ves, JV od obce. Pravý breh p. Brúsnik.
Júl 1977.
34. Spišská Nová Ves, JV od obce, r. Hornád tesne po .
opustení mesta pred sútokom s p. Brusník. Júl 1977.
35. Spišská Nová Ves, JV od obce, Pravý breh p. Dubnica.
Júl 1976.
36. Spišská Nová Ves, JJZ od obce, pravý breh p. Dubnica.
Júl 1976, 1977.
37. Spišská Nová Ves, Z od obce, pravý breh p. Hlinica.
Júl 1976, 1977, máj 197.8.
38. Spišská Nová Ves, v obci, pravý breh p. Dubnica. Júl
1976.
39. Spišské Bystré-Hranovnica,

l'avý breh r. Hornád. Júl

1976.
40. Spišské Bystré, V od obce, pravý breh r. Hornád. Júl
1976.
41. Spišské Bystré, S od obce. Pravý breh r. Hornád, 300
m od JRD. Júl 1976.
42. Spišské Bystré, v obci, pravý breh r. Hornád. Júl
1976.
43. Spišský Hrušov, Z od obce, pravý breh p. Lodina. Júl
1977.
44. Spišský Štiavnik, v obci, pravý breh r. Hornád, J od
kaštiel'a. August 1975.
45. Spišský Štiavnik, Z od obce, pravý breh r. Hornád.
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Júl 1976.
46. Spišský Štiavnik, Z od obce, pravý i íavý breh r.
Hornád. Júl 1976.
47. Spišský Štvrtok, v obci, pravý breh p. Štvrtok. Júl
1977.
48. Spišský Štvrtok, Z od obce, pravý breh p. Sihot. Júl
1976.
49. Spišský Štvrtok, v obci, p. Štvrtok pri cigánskej
kolónii. Júl 1977.
50. Trstany, v obci, pravý breh p. Peklisko. Júl 1977.
51. Trstany, JV od obce, pravý breh p. Peklisko. Júl 1977.
52. Trsťany, JV od obce, pravý breh p. Peklisko, kóta 451.
Júl 1977.
53. Vikartovce, v obci, íavý breh r. Hornád, pri cestnom
moste. August 1975.
54. Vikartovce, V od obce, pravý breh nepomenovaného
Prítoku r. Hornád. Júl 1976.
55. Vikartovce, V od obce, pravý breh r. Hornád, mokré
rašelinné lúky. August 1975.
56. Vikartovce, V od obce, pravý i íavý breh r. Hornád,
mokré rašelinné lúky. August 1975.
57. Vítkovce, v obci, pobrežie r. Hornád. Júl 1977.
58. Vítkovce, v obci, pravý breh r. Hornád. Júl 1977.
59. Vítkovce, v obci, l~avý breh p. Lodina.
60. Vítkovce,

Júl 1977.

J od obce, pravý breh r Hornád. Júl 1977.

61. Vítkovce, V od obce, pravý breh r. Hornád, alúvium,
rašelinné lúky. August 1975.
62. Vítkovce, íavý breh Iliašovského p. Júl 1977.
63. Vítkovce, pravý i lavý breh p. Lodina. Júl 1977.
64. Vítkovce, SZ od obce, l"avý breh p. Lodina. Júl 1977.
65. Vítkovce, v obci, lavý breh r. Hornád. Júl 1977.
Zoznam druhov
Acetosa pratertsis Miller - 40, 54.
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Acetosella -vulgaris CKoch) Fourr. emend. A. Love - 54, 58
Ac hi. 11 ea mills folium. L. subsp. millefolium - 54, 58.
Adoxa moschatellina L.

- 24.

Aegopodium poda.gr ana. - 5, 12, 17, 19, 21, 23, 28, 32, 36,
37,

39,

40,

43,

44,

47,

48.

Agrostis gigantea Roth — 2, 3, 4, 10, 11, 17, 20, 28, 32,
40,

47,

48,

51.

Agrostis stolom f era L.
Ajuga reptans L.

- 3,

9,

14,

29,

36,

37,

54,

62.

— 22.

Alisma plantago-aquatica L.

- 3,

60.

Alliaria petiolata CBieb.3 Cavara et Grande - 32.
Alnus ьпсапа CL. 3 Moench. — 4, 6, 23, 36, 37.
Alopecurus as qualis Sobolewski — 3.
Alopecurus pratensis L. - 11, 21, 33.
Amoria hybrtda CL. 3 Presl - 54.
Amori a repens CL.3 Presl - 2.
Anemonoides nemorosa CL.3 Holub - 22.
Anemonoides ranunculoides CL. 3 Holub - 22.
Angelica syluestris L.
Anthemis aruensis L.

- 17,

36,

41,

Anthx-iscus syluestris CL. 3 Hoffm.
32,

37,

40,

41,

Arctium lappa L.

43,

53.

- 29.

44,

- 17,

47,

- 4,

9,

17,

19,

21,

23,

51.

44.

Лгс£1гат*. tomentosum Miller - 4,

26,

43.

Armoratia rusticana Gaertn. , Meyer et Scherb.

- 34.

Arrhenatherum elatius CL. 3 Beauv. ex J. et C. Presl - 9,
22,

32,

37,

54.

Artemisia uulgaris L. - 11, 43, 59.
Asarum europaeum L.
Atriplex patula L.

- 5,

22.

- 32,

57,

58.

Barbaraea uulgaris R. Brown - 32, 58.
Bidens cernua L. - 29.
Bidens tripartita L. - 3, 6, 14, 29, 34, 58, 59.
Brachypodium syluaticum CHuds. 3 Beauv.
Caltha palustris L.

- 17,

19,

22,

41,

- 44.
44,

48,

55.
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Calystegi.a septum CL.) R.

Brown - 17.

Campanula rapunculotdes L.
Campanula t гactus l turn L.

- 54.

- 22,

32,

44.

Capsella bursa-pas torts CL.) Medic.
Cordami ne amora L.
Carex elaía All.

-9,

Carex hirta L.

- 2,

Carum carui L.

- 28,

12,

39.

43,

54.

Chaerophyllxím aroma t i c um L.
36,

37,

43,

58.

12.

Catabrosa aquatica CL. ) Beauv.

32,

- 54,

-41.

44,

47,

- 6.

- 4,

5,

19,

53,

55.

21,

22,

25,

28,

48.

Chaerophyl lum bulbosum L.

- 28.

Chaerophyllum hirsutTjm L.

- 36,

Chcel i doni um majus L.

- 17,

21.

Chenopodium album L.

- 54,

58.

Chenopodium f id folium Smith - 60.
Chenopodium glaucum L.

— 63.

Chenopodium polys permům L.
Cheno podium rubr um L.

- 58.

- 58.

Chrysos pleni um al terni folium L.
Circaea alpina L.

- 36,

Circaea lutetiana L.

- 22.

53.

- 22.

Cirsium aruense CL.) Scop.
Cirsium canum CL.) All.

- 2,

- 9,

4,

17,

Cirsium heterophyllum CL.) Hill.
Cirsium oleraceum CL.) Scop.

11,

21,

33,

25,

-9,

48.

11,

17,

- 5,

36,

54.

28.

21,

22,

32,

37.

Cirsixmi palustre CL.) Scop - 17.
Colchicum autumnale L.
Conualaria majalis L.
Cornus mas L.

— 22.
- 55.

- 25.

Crepis paludosa CL.) Moench.
Cueubal us bacci/er L.
Cuscuta extropaea L.

- 9,

- 53,

55.

32. ,

- 41.

Dac tylis glomerata L.

- 9,

11,

12,

21,

22,

32,

37,

40,

47.
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Deschampsia caespitosa CL.3 Beauv. — 2, 12, 24, 32, 37,
53.

Drosera rotundifolia L. - 35.
Elуmus caninus CL.J L. - 2, 12, 21, 23, 32, 36, 37, 43.
Elytrigia repens CL.3 Desy. — 4, 11, 12, 17, 19, 21, 32,
47,

54.

Epilobium hirsutvm L. - 3, 9, 12, 34, 37, 47, 58, 59.
Epilobium roseum Schřeb. - 3, 29, 59.
Equisetum. arvense L. - 54.
E<fui se t urn pcLlxistre L. - 4, 9, 11, 17, 19, 21, 25, 32, 33,
37,

43,

44,

47,

48,

50.

Euonymus verrucosus Scop. - 6, 26, 37, 44, 47, 51, 55.
Fallopia convolvulus CL.Э A. Love — 43, 58.
Festuca arundinacea Sc hřeb. - 54.
Festuca gigantea CL. Э Vill. - 44.
Festuca rubra L. — 54.
Ficaria verna Huds. — 41.
Filipendula ulmaria CL.3 Maxim. - 11, 12, 17, 32, 36, 37,
41,

44,

51,

53,

55.

Fragaria vesca L. - 51.
Fraxinus excelsior L. - 44.
Gagea lutea CL. Э Ker-Gawler - 22.
Galeobdolon lutevm. Huds. emend. Holub - 22.
Galeopsis pubescens Besser - 17, 54.
Galinsoga parviflora Cav. - 29.
Galium, apart ne L. - 4, 5, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 26, 28,
32,

36,

37,

40,

41,

43,

47,

48,

58.

Galium mol lugo L. - 1, 12, 17, 21, 32, 41, 44, 53, 54.
Galium palustre L. - 40, 53, 55.
Galium verum L. - 40.
Geranium palustre L. - 11, 12, 32, 37, 41, 44, 51, 53.
Geranium phaeum L. - 21, 23, 32, 41.
Geranium, pratense L. - 2, 9, 11, 17, 23, 32, 33, 36, 37,
40,

47,

51.

Geum rivale L. - 37, 44, 51.
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Gevm tur t aním L. -9, 19, 23, 41, 44, 48, 53.
Glechoma hederacea L.
47,

- 5, 9, 21, 23, 32,

36,

41,

43,

44,

48, 54.

Glyceria /lni tans CL.3 R. Brown - 7, 14, 25, 45, 49.
Glyceria maxima CHartm.3 Holub. - 3.
Glyceria notata Chevall. - 5.
Grossularia uva-crispa CL. 3 Miller - 23.
Heracleum sphondyl i tun L. - 11, 17, 19, 21, 23, 28, 32, 36,
37,

40,

41, 43,

48, 51, 53.

Humulus lupulus L. - 21, 23, 32, 36, 37, 43, 44.
Hypericum, perforation. L. - 54.
Impatiens noli-tangere L. - 2, 12, 37, 44.
Impaliens porvi flora DC. - 4, 17, 21.
Juncus articulatus L. — 3.
Juncus bufonius L. — 7.
Lamium album. L. - 32.
Lamium maculatum L.

— 5, 21, 25,

28,

32,

41.

Lapsana communis L. — 9, 58.
Lathyrus pratensis L.

- 9,

11,

12, 17, 19,

32,

33,

36,

41,

51.

Leucanthemvm vulgare Lam. - 54.
Linaria vulgaris Miller - 14, 54.
Lonicera xylosteum L. -51.
Lotus corniculatus L. - 54.
Lycopus europaeus L. — 17, 36, 37, 59.
Lysimachia nummularia L. - 4, 19, 23, 36, 41, 44, 47, 51.
Lysimachia vulgaris L. - 11, 17, 32, 41, 56.
Lythrum salicaria L. — 2, 17.
Matricaria perforata Mérat - 3, 17, 29, 34, 54, 59, 60.
Medicago lupulina L. - 58.
Melandrium dioicum CL.3 Coss. ei Germ. - 24.
Melandrium pratense CRafnl Roehling - 25, 54.
Mentha apvatica L. - 2, 4.
Mentha longifolia CL.3 Huds. — 2, 11, 17, 19, 21, 22, 28,
32, 33,

47.
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Menyanthes tri f oliala L.
Mercurialis perennis L.

- 55.
— 22.

Myosotis scorpioides L. - 3, 4, 9, 17, 19, 27, 33, 47, 55,
58.

Myosotis sylvatica Ehrh. ex G. F. Hoffmann - 25.
Myosoton acfuaticum CL. D Moench - 9, 12, 29, 36, 43, 44,
54, 59.

Oxalis ocot osella L. — 22.
Padus avium Miller - 6, 21, 25, 32, 37, 44.
Parnass i a palustris L. — 55.
Pastinaca sat iva L. - 4, 36.
Pedicularis palustris L. - 55.
Pedicularis sceptrum—сагоlinum L.

- 55.

Persicaria amphibia CL.) S. F. Gray — 54.
Persicaria hydropiper CL. Э Spach - 2, 3, 5, 14, 17, 29,
58,

64.

Persicaria lapathi folia CL.) S. F. Gray - 29.
Persicaria maculata CRafin.) A. et D. Love — 3, 58, 64.
Petasites hybridxis CL.) Gaertn., Meyer et Scherb. - 17,
21,

22, 32,

34, 36, 40,

44,

46.

Phaloroides arundinacea CL.) Rauschert - 2, 4, 9, 13, 19,
21,

32,

33,

34,

46, 47, 60.

Phleum pratense. L. - 2, 12.
Phragmi t es australis C Cav.) Trin. ex Steúdel. - 9, 19.
Pilosella caespitosa CDumort.) P. D. Sell et West - 54.
Plan t ago lane eo lata L. - 54, 58.
Plant ago major L. — 14, 29, 37, 59.
Poa annua L. - 3, 29, 58, 59.
Poa ne moral i s L. — 5, 10, 17, 19, 22, 32, 36, 51, 53, 55.
Poa palustris L.

— 12,

33, 34,

39, 53.

Poa pratensis L. — 42.
Poa trivial is L.

- 17, 21, 25,

Polygonum aviculare L.

54.

- 29, 58, 59.

Polygonum br i Ĺ tingeri Opiz - 34.
Potentilla anserina L. - 2, 3, 11, 14, 29, 59, 65.
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PoLentilla reptans L.

- 47.

Potentilla supina L. - 29.
Primula elatior CL.3 Hill - 10, 22, 44, 51, 53.
Prunus spinosa L. - 53.
Pulmonaria officinalis L.

- 22.

Ranunculus acris L.

32,

- 22,

40,

47.

Ranunculus auricomus L. emend. W. Koch — 22, 32, 38, 39,
52.

Ranunculus flammula L.

- 7,

Ranunculus polyanthemos L.

29.
- 22.

Ranunculus repens L. — 3, 5, 14, 28, 29, 33, 47, 54, 58,
59.

Rorippa ausíriaca CCrantzl Besser - 54.
Rorippa palustris C L.3 Besser - 33, 58.
Rorippa syluestris CL.3 Besser - 14, 15, 29, 34.
Rosa c ani na L. - 47.
Rosa pendulina L. - 8.
Rubus caesius L.

- 19,

Rubus fruticosus agg.

26,

32,

— 10,

37,

44,

47.

17.

Rubus idaeus L. - 53.
Rumex conglomeratus Murr. - 17, 19, 28, 29, 32, 41, 44,
58,

59.

Rumex crispus L. - 15, 58.
Sal i x caprea L. - 54.
Salix cinerea L, - 41, 51, 53, 55.
Salix fragi lis L.
28,

30,

31,

34,

- 3,

Salix pentandra L.

Salix purpurea L.
36,

37,

43,

44,

Salix triandra L.

4,

36,, 37,

5,

10,

11,

16,

17,

19,

21,

41,

43,

44,

47,

48,

58,

59.

22,

- 55.
- 2,

47,

6,

48,

- 4,

10,

18,

19,

28,

29,

30,

53.

18,

28,

55.

Salix viminalis L. - 4, 6, 43.
Sambucus nigra L. - 22, 44.
Scirpus sylvat icus L.

- 2,

12,

17,

45,

47,

Scorsoneroides autumnalis C L. 3 Moench - 54.

53,

55.

31,

32,
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Sisymbrium strictissimum L.

- 25.

SoLam^m. dulcamara L.

- 12, 17,

Stachys syluatica L.

- 22, 32.

Stellaria graminea L.

- 54.

Stellaria holostea L.
Stellaria nemo rum L.

44, 58.

- 22, 26,

32.

- 17, 21, 25, 29.

Swida sanguinea C L. D Opi z - 55.
Symphytum officinale L.
44,

- 10,

12, 19,

21, 32, 33,

36, 37,

47.

Symphy í um tuberosum L. - 3, 4, 17, 22, 32, 39, 49.
Taraxacum officinale Web. in Wiggers — 4, 11, 22, 32, 47,
52, 54, 58.

Thai ic t rum aquilegii folium L.

- 22.

Thálie t rum lucidztm L. — 32.
Turrit is glabra L.

- 54.

Tussilago f ar f ara L.
Typha lati folia L.
Urtica dioica L.
34,

37,

38,

- 4,

41, 43,

Urtica urens L.

- 5.

- 7.
5,
44,

10, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 32,
47,

48, 52, 53, 54.

- 25, 52, 58, 59.

Valeriana officinalis L. - 12, 32, 41.
Valeriana tripteris L.

- 55.

Veronica anagallis-acfwatica L.

6,

14,

17, 29,

27,

29,

63.

- 3,

49,

58,

59.

Veronica beccabxjnga L.

- 3, 5,

14,

Veronica chamaedrys L. — 40, 52, 54.
Viburnum opulus L. - 21, 37, 48, 53.
Vicia cracca L.

- 2, 10,

Vicia sepixjm L.

- 11, 39 •

17,

39,

41,

Viola aruensi s Murray - 54.
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Zoznam vyhynulých,
endemických a
ohrozených taxónov vyšších rastlín flóry Slovenska.
Biológia, Bratislava, 38, p. 825-852.
RECENZIE A NOVÉ KNIHY

POTŮČEK,
O.,
Kluč
na
určovanie
vstavačovitých
Československa. Rosalia, mimoriad. vydanie, Nitra, 1990,
náklad 2000 ks, 154 strán.
Táto publikácia nie je iba určovacím klučom, ako by
sa mohlo zdat podíva názvu, jej obsah je bohatší. Po úvode
a
stručnom
návode
ako
používat
kľúč
je zaradený
sedemjazyčný morfologický slovník s vysvetlením termínov
pre označenie rastlinných orgánov a ich častí. Práve u
vstavačovitých
je
morfologická
terminológia
dost
komplikovaná a zaradenie tejto kapitoly je užitočné. V
d'alsej časti je podaný prehlad systematického členenia
čelade Orch.id.ac e ae, pozornost je venovaná aj otázkam
mykorízy,
rozmnožovania, ontogenézy a fytogeografie reakciám na zmeny klímy a migráciám zástupcov čelade na
naše územie
v priebehu štvrtohôr spolu so stručnou
charakteristikou jednotlivých období kvartéru. Osobitná
kapitola je venovaná problematike ohrozenia a ochrany
vstavačovitých ako aj ich rozmnožovaniu a pestovaniu v
umelých podmienkach. Ťažiskom práce je samotný určovací
k lúč a charakteristika taxónov.
Klúč je prehTadný,
založený na znakoch nadzemných orgánov, spracovaný po
úroveň poddruhov. Je aktualizovaný k začiatku roku 1990 doplnené sú druhy, zistené pre Československo v poslednom
období COrchis spitzelii, HimcLntoglossum caprinunO, resp.
novo
opísané
druhy
CDaotylorhiza
bohémi c cO •
Pri
charakteristike taxónov
je uvedená
synonymika,
opis
taxónu,
celkové
rozšírenie
v
Československu,
soziekologický index, zaradenie v zoznamoch ohrozených
rastlín,
kategória ohrozenia podta klasifikácie IUCN,
údaje o druhovej ochrane a variabilite. Text je vhodne
doplnený kresbami autora. V závere práce sú osobitné state
venované krížencom a teratológii.
Práca
prináša
pre
čitatelia
množstvo
údajov o
rastlinách, ktoré patria k vzhladovo najkrajším v našej
prírode,
ale
mnohé
z
nich aj
k
najvzácnejším a
najohrozenejším. Je vítanou aktualizáciou a doplnením prác
POTUČKA C1969) a PROCHÁZKU C1980, 1983). Priamym podnetom
pre vydanie tejto práce bola potreba kvalitnej určovacej
pomôcky
pre
spravodajcov
mapovania
rozšírenia
vstavačovitých na Slovensku, ktoré organizuje Orchidea
klub — ZO SZOPK Orchidea v Nitre. Tento zámer publikácia
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nielenže splna bezo zvyšku, ale ho aj daleko prekračuje.
Publikáciu je možné získať na adrese: Ing. Libor Ulrych,
Botanická záhrada VŠP, Lomonosovova 2, 949 67 Nitra.
L. Halada
TLUSTAK,
Karpat.

V.,

J ONGPIEROVA—HLOBILOVA,

Krajské

vlastivedné

muzeum

I.:
v

Orchideje Bílých
Olomouci,

přírodních věd, Olomouc 1990, náklad lOOOks,

Odbor

127 str.,

4S

Kčs.
Kniha formátu A4 s príťažlivým farebným prebalom a 13
farebnými obrazmi prináša ucelený prehlad doposialT známych
informácií o druhoch čeľade vstavačovitých z oboch CHKO:
Bílé Karpaty; Biele Karpaty. V úvodných kapitolách sú
stručne charakterizované prírodné podmienky, vegetačné a
fytogeografické pomery a je zhrnutý doterajší floristický
výskum vstavačovitých. Kapitola o ochrane prírody v oboch
CHKO je doplnená prehľadom maloplošných chránených území a
návrhmi na chránené prírodné výtvory. Jadro práce je v
zoradených
charakteristikách
43
druhov
abecedne
vstavačovitých. Morfologické popisy druhov sú doplnené
vyobrazeniami, popisom stanovišť a cenologických vzťahov,
odporúčaním managementu a zoznamom známych lokalít. Zvlášť
cenné
sú
velmi
inštruktívne
zostavené
kartogramy
V závere sú tabulkovým spôsobom
jednotlivých druhov.
zhrnuté údaje o počtoch lokalít,
údajov,
o stupni
ohrozenia a o cenologických väzbách druhov na rôzne typy
vegetácie.
Vydarená publikácia, z ktorej sa poteší i poučí
nejeden botanik a priaznivec orchideí zvlášť.
I. Jarolímek
JURKO,

A.,

1990:

Ekologické a socioekologické hodnotenie

vegetácie. Príroda,
str., 22 Kčs.

Bratislava 1990,

náklad 1400 ks,
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI
Činnost
1990

Slovenskej

botanickej

spoločnosti

pri

SAV v r.

Slovenská botanická spoločnosť mala ku koncu roku
1990 organizovaných 570 členov, z toho 12 čestných a 27
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zaslúžilých.

V priebehu roka

členov,

2

pamätnej

medaile

výstúpili,
je

4

vstúpilo do SBS 22 nových

zomreli.

24 členov.

Nositeľom

Holubyho

Valné zhromaždenie v r.

1990 odsúhlasilo návrhy zmien Stanov SBS pri SAV a zvolilo
nový hlavný výbor na roky 1990-1993.
V priebehu roka sa uskutočnilo 105 akcií
1350 členov.

SBS s

centrom v Bratislave

sa

s účasťou
člení

na

3

pobočky: v Nitre, Zvolene a v Košiciach a podľa odborného
zamerania

na

geobotaniky,

5

sekcií

C sekcia

systematickej

sekcia fyziológie rastlín,

synantropnej

flóry

a

botaniky

a

sekcia pre výskum

vegetácie,

algologická

a

dendrologická sekcia} , 3 odborné oracovné komisie C komisia
pre

prácu

s

pedagogická
rastlinnej
skupina

mládežou,

komisia

komisia!)

a

cytologie,

populačnej

4

pre

ochranu

pracovné

skupina
biológie

rastlinných
a

prírody

skupiny

a

C skúpi na

explantátov,

novovznik nut á

skupina

bryologicko-lichenologická).
V priebehu roka sa už tradične zorganizovali jarné a
jesenné prednáškové cykly sekcií v Bratislave,

Tesárskych

KÍyňanoch a Pobočiek v Nitre, Zvolene a Košiciach. Odznelo
na

nich

celkove

95

odborných

samostatných

prednášok

s

účasťou cca 900 poslucháčov a 4 semináre s 15 prednáškami
a

150

účastníkmi.

zorganizovali

V

rámci

sekcií

4 odborné exkurzie,

a

pobočiek

ktorých sa

sa

zúčastnilo

300 členov.
Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky SBS bola
spoluorganizátorom Seminára
príležitosti

RNDr. Jána Futáka, CSc.

pôsobil

slávnosti

Podujatie sa uskutočnilo 3.

1990 v Turovej pri Zvolene.
v prírode,

a spomienkovej

pri

úmrtia významného slovenského botanika doc.
Pamätná doska bola umiestnená

a to v oblasti Knažieho stola,

a študoval.

júla

Odhalenie pamätnej

kde doc.

tabule sa

Futák
konalo

12. októbra 1990 na vrchole Knažieho stola.
Pri

príležitosti

70.

narodenín

dvoch

veľkých

osobnosti slovenskej botaniky doc. RNDr. Jozefa Májovského
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a RNDr.

Dezidera Magica členovia sekcie zorganizovali Cv

spolupráci s BÚ SAV a Ústredím CHKO Horná Orava) exkurziu
do ŠPR Klínske rašelinisko a na Oravskú priehradu C v tomto
období

bola

lokalitách
výskyte

Priehrada

významne

vypustená).

prispeli

niektorých

k

Exkurzie

obohateniu

zriedkavých

na

oboch

poznatkov

druhov

rastlín

o
na

Slovensku. Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
začala tiež s
prípravnými
prácami
na zorganizovaní
floristického kurzu, ktorý sa bude konat v júli tohto roku
v Starej Ľubovni
Pracovná skupina

rastlinnej

cytologie

Pripravila

celoštátny seminár "Dni rastlinnej cytológie", ktorý sa
konal 28.-29. augusta 1990 na Prírodovedeckej fakulte UK v
Bratislave.

Mimoriadne

významné

boli

tiež

prednášky

odborníkov zo zahraničia, menovite prof. A. Novackého z
Univerzity of Missouri Columbia, USA, ktorý v rámci 2
mesačného

pobytu

na

Katedre

rastlinnej

fyziol^ógie

a

biotechnológie PrF UK v Bratislave mal prednášky venované
elektrofyziológii a patologickej rastlinnej fyziológii.
Odzneli tiež populárno-vedecké prednášky členov, ktorí
boli

na

krátkodobých

alebo

dlhodobých

pobytoch

na

zahraničných pracoviskách.
Členovia sekcie rastlinnej fyziológie sa Podiefali na
Projektoch "Ďalšieho rozvoja čs.
vzdelávacej sústavy"
Cinovácia učebných plánov, tvorba učebníc) a zorganizovali
Pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty praktické cvičenia
z rastlinnej fyziológie a ekofyziológie. Osobitne významná
bola prípravná práca na 4 monografiách,
venovaných
slovenskej odbornej terminológii: 1/ Cytológia, anatómia a
embryológia,
2У
Rastlinná
morfológia,
ЗУ
Pletivové
kultúry, ЛУ Rastlinná fyziológia.
Činnost
algologickej
sekcie
sa
okrem
jarného
algologického seminára a jesenného celoústavného seminára
"Flóra
nižších
rastlín",
sústredila
organizovaním
medzinárodného
sympózia

na
prácu
s
"Biology
and
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Taxonomy

of

25.-29.6.1990

Green
v

Algae",

Smoleniciach.

ktoré

sa

Sympózia

uskutočnilo

sa

zúčastnili

zahraniční odborníci z 22 štátov. Počas 4 rokovacích dní
odznelo 25 referátov a prezentovalo sa 30 posterov,
venovaných problematike taxonomie a ekológie zelených rias
a otázkam genetiky a biochémie zelených bičíkovcov z rodu
Chlcmudomonas.
Členovia
algologickej
sekcie
boli
spoluorganizátormi 30. konferencie algologickej sekcie
ČSBS v Kladeruboch C1.-4.10.1990}>

Postgraduálnych kurzov

v Bišti pri Košiciach a v Detve C8.-12.10.1990}.
Členovia sekcie pre výskum synantropnej flóry a
vegetácie v spolupráci so sekciou synantropnej botaniky
ČBS a Krajským vlastivedným múzeom v Olomouci sa podieľali
na príprave odborného celoštátneho seminára "Flóra a
vegetace sídel",
ktorý sa uskutoční 17.-21.7.1991 v
Olomouci. Zabezpečili odborné vedenie botanickej exkurzie
na

Oravskej

priehrade.

Okrem

prednáškovej

činnosti

sa

zaslúžili o vydanie d'alšieho čísla Bulletinu SBS.
Práca členov dendrologickej sekcie ako i práca členov
pobočiek sa tohto roku sústredila na zorganizovanie
prednáškových cyklov v rámci SBS.
Komisia pre prácu s mládežou

usporiadala

už

10.

ročník
odborných kurzov pre stredoškolskú mládež v
Bratislave - floristický kurz a kurz fyziologickej
ekológie, ktorých sa zúčastnilo 84 žiakov stredných škôl.
Účastníci floristického kurzu mali k
texty.
Komisia sa , dalej podieľala
krajských

dispozícii odborné
na príprave úloh

kôl kat. A, B a celoštátneho
Biologickej olympiády ČSFR pre školský rok
členovia aktívne pracovali v Predsedníctve
E>alej sa podieľala na príprave a spracovaní
písomných samostatných
prácu s mládežou bol

kola kat. A,
1990/91 a jej
ÚK BiO ČSFR.
tém C námetov)

prác BiO. Predseda komisie pre
členom organizačného výboru 1.

medzinárodnej biologickej olympiády v Olomouci.
Členovia
pedagogickej
komisie
spolupracovali

na
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modernizácii obsahu vyučovania biologických odborov a
podieľali sa na výchovno-vzdelávacom procese.
Členovia komisie pre ochranu prírody boli aktívni Pri
vypracúvaní

stanovísk

na

únosnost

stavebných

úprav

a

športových akcií chránených oblastí Slovenska.
Velmi
aktívna
biológie
rastlín.

bola
pracovná
skupina
populačnej
Organizačný
výbor
usporiadal
1.

celoštátny

populačnej

Členovia

sa

seminár

podieľali

na

biológie

príprave

rastlín

projektu

ČSFR.

"Populačná

biológia vybraných druhov kveteny Česko-Slovenska", ich
činnost sa dotýka i popularizácie tejto disciplíny medzi
botanikmi,
ako aj v udržovaní a nadväzovaní nových
kontaktov s medzinárodnými spoločnostami.
V r. 1990 bola SBS z fondu ÚP SAV pridelená na
výskumnú činnost finančná čiastka 10 000.- Kčs, ktorá
prispela k riešeniu štyroch čiastkových úloh ŠPZV. Pri
riešení č. ú. VI-1-4/03 "Flóra Slovenska" sa pokračovalo v
spracúvaní taxonomicko-chorologického štúdia rodov čeľade
L am.i aceae, Boraginaceae a So l cľticlc eoe. V priebehu roka bol
do tlače odovzdaný 1.

zošit V.

zväzku "Flóra Slovenska".

Pridelené finančné prostriedky sa použili na práce spojené
s exscerpovaním dokumentačného materiálu. Pri riešení č.
ú. ŠPZV VI-1-2/02 "Produktivita lesných ekosystémov", cast
sinice a riasy, sa pridelené finančné prostriedky použili
na technické a administratívne práce. Cieľom č. ú. ŠPZV
VI-1-4/02
"Biológia
rastlinných
druhov
a
vegetačná
dynamika"
je štúdium vzácnych a ohrozených druhov z
hľadiska fytogenofondu. Pridelené finančné prostriedky sa
použili

na

práce spojené

s

dokumentáciou o študovaných

druhoch. Základný výskum vegetácie Slovenska sa riešil v
rámci č. ú. ŠPZV VI-1-4/01 "Rastlinné spoločenstvá SR".
Pridelené
prostriedky slúžili
na dopľňanie
kartotéky
ohrozených druhov,

ktoré boli vybrané pre "Červenú knihu

ČSFR" a kartotéku rastlinných spoločenstiev.
činnosti sme vypracovali podrobnú správu.

K výskumnej
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Spolupráca SBS s ČSBS sa uskutočňovala predovšetkým
účasťou a podielom organizačných prác na akciach,
obe organizácie poriadali.
Sekcia
systematickej
spolupracovala so Slov.
techniky

pri

SAV,

botaniky

a

ktoré

geobotaniky

spoločnosíou pre dejiny vied

Ústredným

výborom

SZOPK,

a

Krajským

ústavom štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody, dalej s botanickými pracoviskami zo Slovenska,
Moravy a Čiech pri spracúvaní diel s medzinárodným
významom:

Flóra Slovenska,

Červená

kniha

ČSFR

- vyššie

rastliny. Červená kniha ČSFR - nižšie rastliny, s vysokými
školami PrF UK v Bratislave,
VŠP v Nitre,
UPJŠ v
Košiciach, VŠLD vo Zvolene a i.
Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie už
tradične úzko spolupracovala so Sekciou synantropnej
botaniky ČBS, Krajským vlastivedným múzeom v Olomouci, s
VŠP v Nitre, s Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach a CHKO
Horná

Orava.
Sekcia fyziológie rastlín úzko spolupracovala s
fyziologickou sekciou ČSBS, sekciou cytologie, anatómie a
embryológie rastlín ČSBS,

ako aj

sekciou biológie bunky

Čs. biologickej spoločnosti.
Algologická sekcia spolupracovala

s

algologickou

sekciou ČSBS a Čs. limnologickou spoločnosťou.
SBS
prostredníctvom
členov
skupiny
populačnej
biológie rastlín nadviazala kontakty s International
Society of Plant Population Biologists, ako aj s European
Network of Population Ecology and Genetics v Montpellier.
Edičnú a popularizačnú činnosť členovia vykonávali
tiež ako riešitelia č. ú. ŠPZV cieľových projektov a
ústavných
úloh.
Publikovalo
sa
viacero
vedeckých,
odborných a odborno-popularizačných prác.
SBS pri SAV vydáva prostredníctvom

malotirážného

strediska SAV členské periodikum Bulletin SBS.
vyšlo 1 číslo 12. ročníka.

V r.

1990
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Referáty V. zjazdu SBS pri SAV boli publikované v
Bulletine SBS pri SAV v r. 1990, v Biologii, Bratislava
1990 a Zborníku TANAP-u r. 1991.
* Tento stručný prehl"ad činnosti vnútorných zložiek SBS
poukazuje
na
význam spoločnosti
nielen z
hladiska
kultúrneho, ale aj pre rozvoj zákl. výskumu botanických
disciplín, ktorý je nevyhnutným predpokladom na záchranu
genofondu a životného prostredia.
K. Goliášová
Noví č1enovia
Rok 1990
Bohušová
Mikuláš

Katarína

Cicák Alojz,
Zvolen

-

Ing. ,

Jánošíkova
CSc.

-

435,

Prachatická

031

01

Liptovský

2255/41,

960

01

Čápková Iveta, Ing. - 919 65 Horná krupá 67
Červeňanský Marián, Ing. - Lesná 1, 949 01 Nitra
Duchoslav Štefan, RNDr. - L. Svobodu 2, 927 00 Šala
Hladká Drahomíra,
Bystrica

Ing.

Hoffmann Ján, Ing.,
Liptovský Hrádok

- Bernolákova 43,
CSc.

-

Prekážka

974 Ol
726/21,

Banská
033

01

Kabrhelová Daniela, Ing. - Lomonosovova 12, 949 01 Nitra
Knoll Milan, Ing. - Zupkova f2, 949 01 Nitra
Koval" Štefan - Švermova 19, 831 01 Bratislava
Kvarteková Stela, RNDr. - Žukovova 42, 851 01 Bratislava
Matisová Veronika, RNDr. - Žilinská 17, 034 01 Ružomberok
Nerád František, Ing. - Dolná 51, 900 51 Zohor
Piovarči Ján, Ing., CSc. — Školská 481, 034 95 Likavka
Pišút Ivan, RNDr., CSc. - Mišíková 36, 811 06 Bratislava
Rybalová Daniela, Ing. — Malinovská 191, 900 28 Ivanka pri
Dunaji
*
Selnekovičová Mária, RNDr. - Mládežnícka 323/19-59, 017 01
I
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Považská Bystrica
Siváčkova Daniela, RNDr. - Bellova 5, 831 01 Bratislava
Sklenár Juraj, Ing. - Narcisová 12, 821 01 Bratislava
Zelená Viera, RNDr., CSc. - Hřbitovní 433, 662 61 Brno
Mimoriadni členovia
Holotová Eugénia - ČSLA 16, 927 OO Šala
Hozová Anna - Dobšinského 26, 050 01 Revúca
Vašková Zuzana - Leninove Sady, 018 50 Nová Dubnica
Členovia, ktorí zmenili adresu C prip. meno! k 31.12.1990
Gabajová Ľubica, teraz Španihelová - 018 12 Brvnište 444
Gallo Alexander, Ing. - Berlínska 29, 040 Ol Košice
Halada Luboš, RNDr. — Dunajská 7, 949 01 Nitra
Hrabovec Ivan, RNDr., CSc. - HÚ SAV, KÍemensova 19, 813 64
Bratislava
Krištofíková

Daniela,

Bratislava
Lisická Eva,
Bratislava

CSc.

-

RNDr.
SNM,

-

Žukovova

Vajanského

Maeurová
Miroslava,
RNDr. ,
Rajčianjce 48, OlO 01 Žilina

teraz

nábr.

33,
2,

Kordošová

851
814
-

01
36
Pri

Magdolénová Sylvia, RNDr., Teraz Pížlová - Rekovská 19,
821 09 Bratislava
Ondrejova Ingrid, R^íDr. - Hagarova 1, 974 01 Banská
Bystrica
Pivoňková Lenka, Ing. - Pavlovsko 22, 338 44 Dobŕív
Uhlířová Jana, RNDr. - SNM, Vajanského nábr. 2, 814 36
Bratislava
Vičko Jaroslav, Ing. - Nográdyho 716/35, 960 01 Zvolen
Vlčková Mária, Ing. — Nográdyho 716/35, 960 01 Zvolen
Votavová Eva, RNDr., teraz Kociánová - Pražská 35, 811 04
Bratislava
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Členovia, ktorí zomreli, vystúpili alebo boli vylúčení pre
neplatenie členského
r. 1990
Antoš Tibor, Ing. - zomrel
Bašňák, Miroslav, RNUr.
Ištoň Jozef, Ing.
Jasičová Mária, RNDr., CSc. - zomrela
kolek Jozef, Ing., CSc. - zomrel
Steinitz Rudolf, Ing. - zomrel
Tkáč Juraj
Celoštátny seminár"Populačná biológia rastlín na Slovensku"
Populačná biológia rastlín, zahrňujúca demografiu,
populačnú ekológiu a populačnú genetiku rastlín, sa ako
samostatný vedný odbor sformoval na medzinárodnej úrovni
až po 12. Medzinárodnom botanickom kongrese v r. 1975 v
Leningrade.
Vtedy
začala
intenzívna
medzinárodná
spolupráca a výmena informácií medzi populačnými biológmi
v severnej Amerike, západnej a východnej Európe a v
Japonsku v rámci
Internationali; de

novozaloženej spoločnosti
“Societas
Plantarum Demographia”, ktorú neskôr

Premenovali na "International Society of Plant Population
Biologists"
CISPPBJ.
V
roku
1977
vyšla
takmer
900-stránková monografia britského populačného biológa
J.L.HARPERa “Population Biology of Plants", ktorá sa stala
"bibliou” populačných biológov na celom svete.
Koncom sedemdesiatych

a

v

osemdesiatych

rokoch sa

Prejavili snahy o sústredený výskum populácií rastlín aj
na Slovensku, resp. v Česko-Slovensku. Od r. 1987 sa v
rámci
prednáškových
cyklov
Slovenskej
botanickej
spoločnosti pri SAV v Bratislave pravidelne objavujú
prednášky, zamerané na základné otázky populačnej biológie
rastlín.

V roku 1989

vznikla

odborná

pracovná

skupina
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populačnej biológie rastlín SBS pri SAV,

ktorej zameranie

a ciele sme publikovali na inom mieste C pozri Bull. Slov.
Bot. Spoloč., Bratislava, 11/1, 78-79, 19891. Prvou väčšou
akciou

OPS PBR bolo zorganizovanie Prvého celoštátneho
seminára populačnej biológie rastlín v Česko-Slovensku, a

to dna 3. októbra 1990 v Bratislave.
Seminára sa zúčastnilo viac ako 50 vedeckých a
odborných
pracovníkov
z
celej
Českej
a
Slovenskej
federatívnej republiky CČSFR!. Po úvodnej prednáške o
histórii a súčasnom stave populačnej biológie rastlín v
ČSFR CP. Eliáši, odzneli kratšie odborné referáty a
diskusné príspevky, zaradené do štyroch blokov. Tieto
bloky, menovite Cll populačná biológia druhov trávnatých
porastov a mokradí, C21 populačná biológia ohrozených
druhov, C 31 populačná genetika rastlín a C 41 populačná
biológia burín a ruderálov, viedli významní odborníci z
celej ČSFR CM. Rychnovská, V. Feráková, J. Dostál, M.
Rajczyovál. Najviac prednášok a diskusných príspevkov sa
sústredilo do druhého bloku, kde sa referovalo o výskume
populácií ohrozených druhov rastlín v Čechách a na
Slovensku C A.
Klaudisová,
L.
Halada,
T.
Králik,
V.
Řehořek, V. Ferákovál. Z Ilalších blokov si pozornosť
zasluhujú referáty o stanovištnej diferenciácii mokradných
ostríc CL. Papáčková- Soukupovál, o genetickej variabilite
populácií borovice lesnej CM.
Lanákovál a populačnej
biológii

burín C P.

Eliáši.

Oproti

pripravenému programu

C pre neúčasť referujúcichl neodzneli niektoré zaujímavé a
hodnotné prednášky C J. Jakrlová, K. Prach, P. Pyšekl.
Napriek tomu seminár splnil stanovený ciel*. Účastníci
seminára sa zjednocovali v nazeraní na populačnú biológiu
rastlín
a
jej
nenahraditelného
miesta
pri
ochrane
fytogenofondu ČSFR. Na záver rokovania prijali nasledujúce
závery:
a/ konštatujú, že
1. v ČSFR doposial" existuje len nesústavný a vzájomne málo
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koordinovaný výskum rastlinných populácií autochtónnych
druhov našej kveteny, čím sa prehlbuje zaostávanie za
2.

okolitými krajinami, napr. aj Poľskom
existuje
naliehavá
potreba
výskumu

rastlinných

populácii pre účinnú ochranu fytogenofondu,

ako aj

pre rôzne oblasti nášho hospodárstva
C poľnohospodárstvo - kontrola populačnej hustoty
burín, lesníctvo-obnova lesných porastov a pod.)
3. nie je dostatočne zabezpečená výchova odborníkov
oblasti

populačnej

biológie

rastlín,

v

osobitne

populačných genetikov a doporučujú vysokým školám v
ČSFR a dalším inštitúciám, ktoré
zabezpečujú výchovu
takýchto špecialistov,
rozšířit
výuku populačnej
biológie rastlín a zvýšit počet študentov a doktorantov
Ъ/ podporujú
4.
iniciatívu
rastlín

pracovnej

skupiny

populačnej

biológie

Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a

doporučujú v r.
1992 organizovat druhý seminár
populačnej biológie rastlín
5. celoslovenský projekt “Populačná biológia vybraných
druhov
by sa

kveteny CČesko)-Slovenska“, v rámci ktorého
koordinoval
výskum slovenských populácií,

najmä ohrozených a vzácnych druhov
kveteny Slovenska
a doporučujú vyvinút podobnú iniciatívu v
Českej
republike,
prípadne
sa
pokúsit
o
vytvorenie
celoštátneho projektu C ako to pôvodný návrh projektu
predpokladal!)
c.S doporučuj ú
6. aby sa pri výchove odborníkov v oblasti populačnej
biológie

rastlín

využili

zahraničí, najmä v rámci
Biology Network"
7. zahrnút systematické štúdium

možnosti

výchovy

"European
populačnej

aj

v

Population
biológie

a

autekológie ohrozených alebo inak významných druhov do
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grantových alebo inak subvencovaných Projektov MŽP ČR a
SKŽP.
P. Eliáš
Desiaty ročník odborných kurzov SBS pri SAV
V máji a júni 1990 zorganizovala komisia pre prácu s
mládežou

Slovenskej

botanickej

spoločnosti

pri

SAV

v

Bratislave už v poradí desiaty ročník odborných kurzov pre
stredoškolskú mládež Cgymnáziáľ) z Bratislavy a okolia.
Jubilejného
Slovenskej
zúčastnil

X.

ročníka,

akadémie
rekordný

vied

počet

ktorý
v

sa

konal

v

areáli

Bratislave-Patrónke,

študentov:

84

študentov

sa
z

15

gymnázií západného Slovenska C8 z Bratislavy a 7 z okolia:
Malacky,

Pezinok,

Umožnil

to

Senec,

presun

priestorov

Trnava,

tradičného

bývalého

Ústavu

ekológie SAV na Dúbravskej

Hlohovec,

miesta

Sered,

konania

experimentálnej

Mitral.

kurzov,

z

biológie

a

ceste 14 do veíkej

zasadačky

SAV na Patrónke.
Floristický kurz sa konal v dňoch 29. -30. mája 1990 a
zúčastnilo sa ho 40 študentov. Kurz zabezpečoval osvedčený
kolektív vedeckých pracovníkov ÚEBE SAV C teraz Botanického
ústavu SAVI:

K.

P.

Eliáš.

Prvý

Slovenska,

zbere

rastlín

o

a

Goliášová,
deň

M.

rastlín a

ohrozenosti a

C f ytogenof ondu),

Peniašteková,

bol venovaný

H.

Prednáškam

Šípošová a
o

kvetene

príprava herbárov,určovaní
ochrane

druhý deň exkurzii

rastlinných
na

Devínsku

Študenti mali k dispozícii odborné texty,

druhov
Kobylu.

ktoré pripravil

vyššie menovaný kolektív autorov pod vedením P. Eliáša.
Kurz

fyziologickej

ekológie

rovnakom mieste v dňoch

5.-6. júna

Eliáš#

sa

Po

obidva

demonštráciami
literatúry.

dni

prístrojovej
Študenti

rastlín sa
1990.

konal

Viedol

ho

prednášky

striedali

techniky

a

sa oboznámili

s

na
P.

odbornej

náplňouvedného

s

33
odboru,

so

súčasnými

predstavami

o

živote

rastlín

v

prírode, s Prostredím rastlín a predstavami o vztahu
rastlín k prostrediu, s metabolizmom rastlín a produkciou
biomasy a pod.
Pri bilancovaní X. ročníka odborných kurzov sa môžeme
obzrieť s pocitom dobre vykonanej práce. Kurzy absolvovalo
viac

ako

430

študentov

stredných

škôl

Cgymnázií)

z

Bratislavy a okolia, celkove z 15 gymnázií na západnom
Slovensku. Niektorí z absolventov prejavovali záujem o
botaniku a ekológiu i po skončení kurzov, pracovali na
témach SOČ alebo Biologickej olympiády Cpričom vyhľadávali
pomoc

prednášateľov),

vyštudovali,

resp.

študujú

na

vysokých školách biologické disciplíny a zaradili sa,
resp, postupne sa začleňujú do slovenskej botanickej obce.
Niektorí prejavili záujem o členstvo v SBS pri
napokon sa skutočne Členmi spoločnosti stali.

SAV

а

Doterajšie výsledky a skúsenosti kurzov potvrdzujú,
že v tejto práci treba pokračovať. Súčasne sa ukazuje, že
by bolo žiadúce věnovat viac času prednáškam i praktickej
činnosti Czmenií tieto "rýchlokurzy" na skutočné kurzy) a
pripraviť

odborné

príručky

pre

mládež.

vypracované pre floristický kurz,
nielen pre absolventov kurzov,

Odborné

texty,

sú zdrojom informácií
ale aj
pre dalších

záujemcov, dokonca aj pre stredoškolských učitérov. O to
naliehavejšia je potreba vydania odborných textov aj pre
kurz
zvýšiť

fyziologickej
didaktickú

techniky Cnapr.

ekológie
úroveň

rastlín.

kurzov,

video a pod.).

aj

Pravda,

E)alej

bude

treba

zavedením

novej

to všetko by si

vyžiadalo väčšiu podporu spoločnosti. Doposiaľ sa kurzy
realizovali zdarma, s minimálnymi nákladmi SBS pri SAV.
P. Eliáš

SA

PERSONÁLIE
V

roku

nasledovných
RNDr.

1991
členov

C28. ÍO. 19265,

doc.

RNDr.

DVORAK,

RNDr.

botanickej

Lýdia
CSc.

BERTOVA,

Ing.

CSc.

0 3. 3.19415,

C2.11.19415,

Ing.

C20. 8. 19265,

RNDr.

Ján

CSc.

C21.7.19415,

02.12.19415,

Ing.

Ladislav HANČÍNSKÝ

Bohumila

HORVATH,

CSc.

08.1.19315,
HUBOVÁ'

Ing. Pavol

C9.5.19315,

C2.1.19265,
Štefan

RNDr. Karel

MIHALÍК

C 4. 6. 19215 ,

C3.4.19315,

prof.

Božena PORUBSKÁ,
DrSc.

RNDr.
CSc.

07.11.19215,

CSc,

CSc.

C30. 5. 19415,

RNDr.

Ing.

Olga

JANKOVSKA,

CSc.

RNDr.

KLENOVSKA,

C28. 6. 19415,
Ján

MICHALKO,

RNDr.

Ing.

Milan
CSc.
Ing.
CSc.
Ing.

Miroslav PROTIVA,

Mária RAJCZYOVÁ C5.8.19215,

08.12. 19315,

Ivan

HRABOVEC

06.3.19415,

Svatava

RNDr.

C22.3.19265,

Jozef REPKA,

C8.7.19415,

Ivan

C3.11.19415,

CSc.

Eva

Aladár

iľudovít PASTYRIK O 8. 8. 1911 5 ,

RNDr.

Ing.

CSc.

Vlasta

KUBÁT,

CSc.

HALÁSOVa'

C S.1.19265,

HRUBÍK, CSc.

RNDr.

FRANK,

Ing.

C5.12.19265,

RNDr.

RNDr.

Vladimir

GREGOROVA,

Liliana

CSc.

Ing. Viktor JENÍK

CSc.

doc.

Zdeněk HOLUB,

C 6. 10.19415,

C24.3.19265,

01.4.19415,
KALETA,

RNDr.

HOLUBIČKOVA,

František
DrSc.

01.12.19315,

CSc.

RNDr.

RNDr.

C29. 8. 1931 J,

Ing.

HAJNALOVA,

HLAVAČEK C29.5.19065,

Jozef BENKO,
C8. 12. 19315,

DZIAK,

Božena

GRÉK,

spoločnosti г

CSc.

Martin

CSc.

Jubileá

Ing.

07.10.19415,
doc.

RNDr. Michal DŽATKO,

Igor FOLKMAN,

životné

Cl.11.19261,

07.11.1921},

Č17. 6. 1931J ,

CSc.

CSc.

Milan BOBAK,

CSc.

pripomenieme

Slovenskej

Emília BALÁTOVA,

CSc.

Ing.

si

doc.

Ferdinand TOKÁR,

Marta VEREŠÍKOVA C23.6.19265,

Ing.

MetodeJ VRBA 08.2.19315.
Výbor SBS jubilantom srdečne blahoželá!

Septuagenario doc.

Česká
1991

s

a

Ing.

slovenská

úctou

BOJŇANSKÝ,

DrSc.,

f ytopatologická

pripomína

70-te

ad salutem!

obec

narodeniny

si

25.

mája

významného
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vedeckého pracovníka v oblasti fytopatologickej mykológie
a rastlinnej virológie doc. Ing. Víta Bojňanského, DrSc.
Jubilant sa narodil v Bojnickách, okr. Trnava. Po
maturite

na

strednej

hospodárskej

škole

v

Martine

absolvoval SVŠT, odd. poľnohospodárskeho inžinierstva v
Bratislave, ktorú ukončil, v r. 1946 ako Jeden z prvých
poľnohospodárskych inžinierov.
Už počas štúdia plnil
funkciu vedúceho oddelenia poľnohospodárskeho inžinierstva
vo vysokoškolskom združení i funkciu úradujúceho tajomníka
spolku agronómov. Celé roky plodnej vedeckej práce venoval
štúdiu karanténnych chorôb a škodcov, najmá rakoviny
zemiaka, pásovky zemiakovej, červca sanjoského,

spriadača

amerického. Založil a viedol rast1innolekársku službu na
Slovensku, kde sa významnou mierou zaslúžil o vyškolenie
pracovníkov v odbore ochrana rastlín. V r. 1959 obhájil na
VÚRV v Prahe kondidátsku dizertačnú prácu z ekológie a
prognózy rakoviny zemiakov. V r. 1962 sa habilitoval pre
odbor fytopatológia a ochrana rastlín na VŠP v Nitre, r.
1967 obhájil na ÚEB-ČSAV v Prahe doktorskú dizertačnú
prácu. V r. 1965 sa stal laureátom štátnej ceny za vedecký
prínos i praktické využitie výsledkov v poľnohospodárskej
praxi.
Ako expert

pôsobil

6 mesiacov vo Výskumnom ústave

tropického poľnohospodárstva v Havaně, 1 rok prednášal v
USA na University of Missouri a 3 roky v Nigérii na
University of Makurdi, kde dôstojne reprezentoval měno
slovenskej vedy.
V

rámci

vedeckého

výskumu

riešil

okrem

uvedených

problémov aj degeneráciu zemiaka a stolburu ľulkovitých,
tažko prenosných vírusových ochorení burín, lesných a
okrasných drevín, vplyvom biologicky aktívnych látok na
infekčnosí a reprodukciu vírusov. V r. 1957 založil prvé
gama-pole v ČSFR. Z ošetrených materiálov vyšľachtil
na
Šlachtitelskej stanici v Hrabčiciach vynikajúce kultivary
moravských jačmeňov. Impulzoval zároveň využitie

genetiky

86

v

lesníctve

po

vzore

ovocinárstva,

t.j.

vegetatívnym

množením zakladania lesných semenných škôlok u nás.
Zašiúži1 sa o ozdravenie viniča od vírusov. V súčasnej
dobe

je podlá

viniča,

jeho

metód

ozdravený

celý

čs.

sortiment

čím sa predpokladá zvýšenie výnosov minimálne o

10-20 X.
V rámci
posledných

biologizácie

rokoch

ochrany

problematiku

rastlín

epidemiológie

riešil
a

v

ochrany

proti vírusovým chorobám cukrovej repy, čo viedlo k zmene
technológie pestovania semena, pričom sa výrazne znižuje
výskyt žltačiek a mozaiky.
Výsledky svojej vedeckej práce publikoval v 29
knižných
publikáciách,
153
vedeckých
a
276
vedecko-popularizačných prácach. Vyškolil 15 ašpirantov.
Doc. Bojňanský zastával dlhé roky významné funkcie v
rámci SAV a ČSAV.

Aktívne pôsobil v rôznych redakčných a

vedeckých radách,
vedeckých spoločnostiach,
odborných
komisiách a pod. Jubilant patrí medzi popredné osobnosti,
známe nielen u nás, ale i v zahraničí, čoho dôkazom je
udelenie vysokých vyznamenaní a členstva v medzinárodných
organizáciách.
Menom fytopatologickej obce v celej ČSFR si prajeme,
aby tento vzácny človek i v dalších rokoch s takou vervou
a húževnatosťou jemu tak vlastnou, pokračoval na poli vedy
a

nám mladším kolegom,

ktorí

učitela,
dalej odovzdával
praktické skúsenosti..

si

svoje

ho

vážime

bohaté

ako

svojho

teoretické

a

Milý Vítko - prajeme Ti všetci ako dobrému priateľovi
veľa zdravia a duševnej Pohody.
Ad multos annos!
A. Janitor
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Za I rig. Jozefom KOLEKOM, DrSc.
Krátko
slovenská

pred
obec

Vianocami,

rozlúčila

s

22.

decembra

popredným

1990,

sa

predstavítelom

rastlinnej fyziológie, dlhoročným riaditelom Botanického
ústavu Slovenskej akadémie vied a významným organizátorom
vedeckého života na Slovensku i v celej Česko-Slovenskej
federatívnej

republike

Ing.

Jozefom

Kolekom,

DrSc.

Výsledkami svojej odbornej práce vo fyziológii minerálnej
výživy Dr. Kolek významne prispel k vzniku vedeckej školy
v oblasti
fyziológie koreňového systému rastlín na
Botanickom ústave SAV. Vyvrcholením jeho vedeckej činnosti
je spoluautorstvo diela “Fyziológia koreňového systému
rastlín CVeda, 1988J, za ktoré sa stal nositeľom Holubyho
pamätnej medaily Slovenskej botanickej spoločnosti. Dr.
Kolek bol i významným činovníkom Slovenskej botanickej
spoločnosti.

Naposledy bol

podpredsedom hlavného výboru.

Pre rozvoj fyziológie rastlín i celej experimentálnej
bol
dôležitý
jeho
podnet
na
založenie
botaniky
fyziologickej sekcie Slovenskej botanickej spoločnosti a
pravidelné usporiadanie Dní čs. rastlinnej fyziológie,
striedavo na Slovensku, Morave a v Čechách.
Priamo od pracovného stola odišiel po krátkej chorobe
spomedzi nás dobrý človek, výrazná
obetavý organizátor slovenskej vedy.

vedecká

osobnost

i

V. Kozinka
Spomienka na botanika Andreja TRÚCHLEHO-SITNIANSKEHO
V roku, ked' si pripomíname 150. výročie narodenia
Popredného slovenského botanika minulého storočia Andreja
Kmeta, venujme tichú spomienku aj jeho dnes málo známemu
súčasníkovi
a
blízkemu
spolupracovníkovi
Andrejovi
TRÚCHLEMU-SITNIANSKÉMU C Truchlý- Sytniansky) .
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Narodil
absolvoval
Tajove,

sa
v

1.11.1841

Banskej

Prievidzi,

v

Antole,

Bystrici,

Osianoch,

teologické

ako

Detve,

kaplán

štúdium

pôsobil

v

v rokoch 1878-94 bol

farárom v Bacúrove. Svoju životnú pút ukončil v Sáse,

kde

je aj pochovaný.
A.

Trúchly-Sitniansky bol

viac

kritik,

publicista a organizátor

života

v

70-tych

redigoval

a

pripojil

rokoch

vydával

19.

prekladal

napísal

ruskú,

stor.

časopis Orol, ku

literárnokritickú

almanach Tábor,

známy ako

literárny

slovenského literárneho

prílohu

V

rokoch

1871-78

ktorému v r.

Slovesnosť,

1873

zostavil

viacero životopisných portrétov,

poľskú a juhoslovanskú Poéziu a

prózu,

bol príslušníkom Oswaldovej družiny.
Prach zabudnutia z jeho botanickej činnosti zotreli
práce L.
Antol,
Múz.

JASENÁKA 1985 C Zborn.

13:

Pri r.

253—2575

a I.

Vedy, 33: 223-232!),

botanickej

činnosti

Lesn.

Drevár.

Poľovn.

PIŠÚTA 1987 CZborn.

Múz.

Slov.

Nár.

v ktorých okrem hodnotenia

nachádzame i

výňatky

z

jeho

korešpondencie s A. Kmetom a v druhej práci aj ukážky jeho
herbářových položiek a etiket.
Pri svojej bohatej literárnej činnosti dostáva sa A.
Trúchly

často

do

rozporu

s

vrchnostou,

vyslúžil

označenie “pansláv" a preloženie do odľahlých dedín.

si
Aj z

tohto dôvodu v 80-tych rokoch obracia svoju pozornost na
botaniku. Sám o tom píše:

"Násilnickým spôsobom vytrhnutý

z koľaje šest nás€ročného literárneho pôsobenia. . .
som

myseľ

zamilovanému
preto,

moju
v

za,

príkladom

mladosti

že by som hmotne i

priateľa

štúdiumu

A.

Kmeta,

botanickému,

mravne bitý,

obrátil
a

to

k
i

duševne a mravne

nezakrpatel“ C SITNIANSKY 1891 ex PIŠÚT 1987Э.
Podporu a botanické rady A.

Kmeta využíva často,

o

čom svedčí zachovaná korešpondencia C28 listov v archíve
Slov.

nár. múzea v Martine!).

Z nej sa dozvedáme o snahách

o založenie botanického spolku, o práci na "Zelinkárovi" a
dalších plánoch, z ktorých však mnohé neboli

realizované.
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Okrem

niekoikých

populárnovedeckých

článkov

nepoznáme

žiadnu Jeho botanickú publikáciu.

Najcennejším botanickým

odkazom

herbár.

A.

materiálu

Trúchleho
pochádza

Bacúrova,

Ostrej

je

zo

jeho

Štiavnických

Lúky,

Dubového,

Prevažná

časí

vrchov,

z

zbieral

vlastne

ale

okolia
v

širokom okolí každého zo svojich pôsobísk.

Okrem vyšších

rastlín sa

a

Cspolu

s

zaoberal
mladším

aj

zberom lišajníkov

bratom

mineralogická zbierka.

A.

Štefanom!.

Keď

machorastov
botanická

a

Kmeta vytvorila základ zbierok

múzea v Martine C Domu, založeného 12. augusta 18903, o rok
neskôr

sa

19853.

O tom,

do

múzea
že

dostal

to

spomienky pamätníkov.
sáskej

fary

jeho

uložené

v

Trúchleho
celá

Po smrti

herbár

Medvecký do Bacúrova.

i

nebola
-

jeho

A.

Plný

herbár

CJASENÁK

zbierka,

svedčia

Trúchleho odviezol
senný

voz

farár

V súčasnosti sú zbery A.

Botanickom

oddelení

Slov.

nár.

K.

zo
A.

Trúchleho
múzea

v

Bratislave.
Na

jeho náhrobnom kameni

v tieni

sáskom ríra. -kat. kostole Je nápis:

košatých líp pri

"Spisovatel” a rodoŕub,

verný svojej cirkvi a národu slovenskému.
vo večnosti

a vďačná mu pamät

v národe”.

Bud mu odmenou
Zachovajme

mu

Pamiatku aj my, botanici.
T. Schwarzová

INFORMÁCIE
Stanovy Slovenskej botanickej spoločnosti
Slovenská
slovenskej
botaniky

botanická

botanickej
a

bdie

nad

spoločnosť

obce,
stavom

obhajuje

je

rastlinstva

nenahraditeľného zdroja a bohatstva národa.
Základné ustanovenia

ČI. 1

reprezentantkou

záujmy

slovenskej

Slovenska

ako
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/1/ Slovenská botanická spoločnosť Cdalej iba Spoločnosti
je dobrovolná výberová organizácia vedeckých,
vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov v odbore
botanika. Združuje tiež záujemcov so znalosťami
zodpovedajúcimi požiadavkám na prijatie do Spoločnosti.
Podieľa sa na rozvoji, propagácii botaniky v Slovenskej
republike, prognostickej činnosti a na ochrane druhového
bohatstva kveteny Slovenska.
ČI. 2

/2/ Spoločnosť pôsobi na území Slovenskej republiky, jej
sídlom je Bratislava.
Úlohy Spoločnosti

ČI. 3

/1/ Spoločnosť
a/ podporuje rozvoj slovenskej botaniky podnecovaním a
usmerňovaním vedeckej a vedecko-organizačnej práce,
vytyčuje jej úlohy, navrhuje a realizuje projekty
botanického výskumu,
bS orientuje záujem členov na riešenie najnaliehavejších
a najvýznamnejších otázok z hľadiska potrieb ochrany
flóry a vegetácie Slovenska na racionálne využívanie
prírodných a kultúrnych porastov,
c/' rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a
koordinuje spoluprácu svojich členov,
ds prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov a

všestranne im v ich odbornej činnosti poskytuje pomoc,
e/' predkladá príslušným odborným a štátnym orgánom SR
podnety a návrhy, týkajúce sa problematiky botaniky a
vegetácie Slovenska
f/ sleduje stav úrovne vyučovaní a botaniky na školách
všetkých stupňov, zvýšenú pozornosť venuje záujemcom z
radov mládeže.
/2/ Spoločnosť spolupracuje s inými botanickými
spoločnosťami.
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ČI. 4
/1/ Na zabezpečenie svojich úloh Spoločnosť:
a/ usporadúva prednášky, exkurzie, kurzy, vedecké a
Pracovné konferencie a v pravidelných intervaloch svoje
vrcholné podujatia-zjazdy,
bx vyjadruje a iniciatívne sa Podiela na vedeckej a
Publikačnej činnosti a edičnej politike v oblasti
botaniky,
c' vydáva botanické publikácie a informácie pre svojich
členov,
dx vypisuje súíaže a oceňuje významné výsledky dosiahnuté
v odbore botaniky,
e/ každoročne v zmysle štatútu údeluje Holubyho pamätnú
medailu za významné prínosy v oblasti botanických vied.
Členenie spoločnosti

ČI. S

Na efektívne zabezpečenie úloh sa SPoločnost člení na
pobočky, sekcie a odborné skupiny.
ČI.

6

Pobočky sa zakladajú Podlá územného princípu v
miestach, kde sú Pre ich činnost predpoklady.
ČI. Г

Sekcie alebo odborné skupiny sa zakladajú podlá
odborného zamerania Spoločnosti.
Členstvo

ČI. 8

XIX Členstvo je individuálne
X2X Členstvo môže byt tiež zaslúžilé a čestné.
ČI. 9
XIX Individuálnymi členmi sú riadni a mimoriadni členovia.
X2X Riadnym členom sa môže stať pracovník s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním v odbore botanika alebo
Príbuzných vedeckých disciplín, ktorý aktívne pracuje v
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oblasti botaniky, súhlasí s poslaním a úlohami Spoločnosti
a chce sa zúčastniť na ich plnení.
/3/ Mimoriadnym členom sa môže stať pracovník, ktorý
nespĺňa predpoklady riadneho člena, ale svojou činnosťou
prispieva k plneniu programu Spoločnosti.
/4/ Prihlášku musia odporúčať dvaja riadni členovia
Spoločnosti.
/5/ O prijatí rozhoduje Hlavný výbor Spoločnosti. Proti
jeho rozhodnutiu sa možno odvolat do 30 dní, odvolanie
prerokuje Valné zhromaždenie.
/6/ Členstvo vzniká prijatím za člena, zaplatením
zápisného a členského príspevku na jeden rok.
ČI.

ÍO

/1/ Čestným členom Spoločnosti sa môže stať vedecký
alebo odborný pracovník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o
rozvoj botaniky alebo Spoločnosti.
/2/ Zaslúžilým členom sa môže stať člen, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj botaniky alebo Spoločnosti.
/3/ Čestných a zaslúžilých členov schvaluje Valné
zhromaždení e.
Práva členov

ČI. 11

/1/ Členovia majú právo:
a/ pracovať v lubovoInom počte pobočiek, sekcií alebo
odborných skupín,
*
Ъ/ podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na
všetkých schôdzach, konferenciách a iných odborných
akciách, ktoré organizuje Spoločnosť,
c/ byť informovaní o akciách Spoločnosti,
ňs prednostne získavať za stanovenú cenu časopisy a
publikácie vydávané Spoločnosťou,
e/ zúčastniť sa na Valnom zhromaždení a podielať sa na
jeho priebehu,
fZ písomne podávať návrhy na zmenu stanov.
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/2/ Riadni členovia majú právo volit a byt voleni do
všetkých orgánov Spoločnosti.
/3/ Mimoriadni členovia majú právo volit a byt volení do
orgánov Spoločnosti, nemožno ich však volit do Hlavného
výboru, do funkcie revízorov a za členov komisií
zriaďovaných podlá čl. 28 týchto stanov.
Povinnosti členov

Čl. 12

Riadni a mimoriadni členovia sú povinni:
a/ zachovávat ustanovenie Stanov a aktívne sa podielat na
plnení úloh Spoločnosti,
Ъ/ zodpovedne plnit funkcie, ktorými boli poverení,
cS platit členské príspevky.
Zánik členstva

Čl. 13

Л/ Členstvo v Spoločnosti zaniká:
a/

písomným

prehlásením

člena,

že

zo

Spoločnosti

vystupuje,
bz nezaplatením členských príspevkov za obdobie dvoch
rokov,
c/ vylúčením člena,
dz úmrtím člena.
/2/

Člen

môže

byt

vylúčený

z

vážnych

dôvodov,

kečf

sa

správa v rozpore s povinnostami vyplývajúcimi zo Stanov,
alebo keď hrubo porušuje vedeckú etiku. O vylúčení
rozhoduje Hlavný výbor. Proti rozhodnutiu sa člen môže
odvolať do 30 dní, odvolanie prerokuje Valné zhromaždenie
Orgány Spoločnosti

Čl. 14

/1/ Činnost Spoločnosti zabezpečujú a riadia:
a/ Valné zhromaždenie,
b/ Hlavný výbor,
c/ Predsedníctvo Hlavného výboru (ďalej len Predsedníctvo;).
Z2Z Kontrolným orgánom Spoločnosti pre činnost a
hospodárenie sú revízori.
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Valné zhromaždenie

ČI. 15

S\S Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie.
✓2*/ Do kompetencie Valného zhromaždenia Patrí:
a/ v súlade s požiadavkami členov Spoločnosti a
spoločenskou potrebou určovat hlavné smery činnosti
Spoločnosti,
.b/ schvalovat správu Hlavného výboru o činnosti a
hospodárení Spoločnosti,

c/ schvalovat správu revízorov,
d/ schvalovat návrhy na udelenie čestného a zaslúžilého
člena,
ex' určovať Počet členov Hlavného výboru, počet revízorov,
počet náhradníkov,
f x' uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach,
g/ určovať výšku zápisného a členských príspevkov,
hx' zakladať alebo rušiť pobočky, sekcie a odborné skupiny,
ch/ rozhodovať o odvolaniach vo veci členstva,
i/ voliť:
- členov Hlavného výboru a ich náhradníkov
- revízorov,
j/ uznášať sa na stanovách a ich zmenách,
k x' uznášať sa na zrušení Spoločnosti
ČI. 16

s\s Riadne Valné zhromaždenie sa koná raz do roka.
Zvoláva ho Hlavný výb'or.
/2x' Hlavný výbor zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie z
vlastnej iniciatívy, dalej na písomnú žiadosť aspoň jednej
pobočky alebo dvoch sekcií alebo jednej štvrtiny členov.
/3/ Hlavný výbor oznámi všetkým členom program a termín
konania Valného zhromaždenia najmenej 30 dní vopred.
✓Ax' Hlavný výbor zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie
najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní písomnej
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žiadosti.
SSS

Hlavný výbor oznámi i dôvod zvolania, program a termín

konania mimoriadneho Valného zhromaždenia najmenej 15 dni
vopred.
ČI. 17
/1/ Valné zhromaždenie riadi predseda alebo iný poverený
člen predsedníctva.
SZS Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je
prítomná aspoň polovica členov. Ak sa v určenú dobu nezíde
potrebný počet členov, Valné zhromaždenie sa koná po
polhodinovej časovej lehote a je schopné uznášania pri
akomkolVek počte prítomných.
/3/ Uznesením Valného zhromaždenia je návrh, za ktorý
hlasovala väčšina prítomných členov.
S±S Zmenu Stanov alebo zrušenie Spoločnosti musia
odhlasovat aspoň dve tretiny prítomných členov.
Hlavný výbor

ČI. 18

Hlavný výbor riadi činnost Spoločnosti v období medzi
Val nými zhromaždení a mi.

S\S

S2.S

Hlavný výbor sa volí na obdobie troch rokov.

Шатоу

výbor

zabezpečuje

ČX. 19
činnosť

Spoločnosti

pri

rozvoji a zvyšováni úrovne slovenskej botaniky,
pri
spolupráci s domácimi a zahraničnými organizáciami. Do
kompetencie Hlavného výboru patrí:
a^ volit členov Predsedníctva a ich náhradníkov,
b/ rozhodovat o veciach členstva,
c/ schvalovat plán činnosti a finančný plán Spoločnosti na
budúci rok,
ds pověřovat Predsedníctvo plnením konkrétnych úloh,
es zabezpečovat prípravu Valného zhromaždenia,
f-' zakladať komisie poverené plnením konkrétnych úloh a
menovať ich členov.
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čx. го
SIS

Schôdzu

Hlavného

výboru

zvoláva

predseda

alebo

podpredseda podl*a potreby, najmenej však dva razy do roka.
Predseda

ju

zvolá

vždy

požiada

aspoň

jedna

prípade,

že

predseda

do

dvoch

tretina

týždňov,

členov

schôdzu

ak

ho

Hlavného

nezvolá,

môže

o

to

výboru.
ju

V

zvolat

podpredseda.
S2.S

Schôdzu Hlavného výboru riadi predseda, prípadne

podpredseda.
/3/ Uznesením Hlavného výboru je návrh, za ktorý hlasovala
väčšina prítomných alebo za ktorý pri rovnosti hlasov
hlasoval predseda.
ČI. 21
Si s

Předsednictvo je výkonným orgánom Hlavného výboru.

SZS

Predsedníctvo voli zo svojich radov predsedu,

podpredsedu, vedeckého tajomníka a hospodára.
ČI. 22
SiS

Schôdzu Predsedníctva zvoláva predseda alebo

podpredseda pódia potreby.
SZS

Schôdzu Předsednictva riadi predseda, prípadne

podpredseda.
S3S

Uznesením Predsedníctva je návrh, za ktorý hlasovala

väčšina prítomných alebo pri rovnosti hlasov hlasoval
predseda.
Revízori
SiS

ČI. 23

Revízori dohliadajú na činnost a hospodárenie

Spoločnosti.
SZS

Revizoři podávajú správu o činnosti a hospodárení

Spoločnosti Valnému zhromaždeniu.
ČI. 24
Organizácia vnútorných zložiek Spoločnosti
Si S

Činnost

pobočky

riadi

najmenej

trojčlenný

výbor.
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volený na plenárnej schôdzi členmi Pobočky.
/2./

Výbor

pobočky

sa

skladá

z

predsedu,

podpredsedu,

tajomníka, prípadne z dalších členov.
/32 Predseda pobočky sa zúčastňuje na všetkých schôdzach
Hlavného výboru a na tých schôdzach Predsedníctva, na
ktorých sa prejednávajú záležitosti týkajúce sa pobočky.
ČI. 25
/1/ Činnost sekcie riadi najmenej trojčlenný výbor, volený
na plenárnej schôdzi
členmi, ktorí sa podl'a svojho
zamerania prihlásili do práce sekcie.
/2/ Výbor sekcie sa skladá z predsedu, podpredsedu a
tajomníka, prípadne z ďalších členov.
/3/ Predseda sekcie má právo zúčastňovat sa na schôdzi
Hlavného výboru a na tých schôdzach Predsedníctva, na
ktorých sa prejednávajú záležitosti sekcie.
ČI. 26
S\S

Činnosť

odbornej

skupiny riadi

spravidla trojčlenný

výbor, volený na plenárnej schôdzi členmi, ktorí sa podl'a
svojho odborného zamerania prihlásili k práci v odbornej
skúpi ne.
/2/ Predseda odbornej skupiny má právo zúčastňovat sa na
schôdzi výboru sekcie.
ČI. 27
Výbory pobočiek, sekcií a odborných skupín zvolávajú
plenárnu schôdzu svojich členov podl'a potreby, najmenej
však

raz

počas

funkčného

obdobia.

Funkčné

obdobie

pobočiek, sekcií a odborných skupín Je spravidla rovnaké,
ako funkčné obdobie Hlavného výboru Spoločnosti.
Spoločné ustanovenia

ČI. 28

Komisie Spoločnosti!
/1/

Hlavný

výbor

Spoločnosti

môže

vytvárať

vhodné

koordinačné, Pripadne pracovné Orgány pre organizovanie
spolupráce s domácimi a zahraničnými spoločnosťami,
inými
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spoločenskými organizáciami, vysokými školami, vedeckými a
výskumnými ústavmi.
/2/ Členmi komisií, ustanovených podľa odst. 1., môžu

byt

len riadni členovia.
Pracovné komisie

ČI. 29

Na prípravu a plnenie čiastkových alebo krátkodobých
vedeckých
alebo
hospodárskych
úloh
môžu
orgány
.Spoločnosti
vytvárat pracovné komisie z riadnych i
mimoriadnych členov. Do pracovných komisií možno přizvat
aj nečlenov ako odborných poradcov.
ČI. 30
Hmotné prostriedky na plnenie úloh Spoločnosti
/1/ Na hospodárske zabezpečenie úloh Spoločnosti slúžia:
a/" zápisné a členské príspevky,
hs prevzatý majetok,
c/ prostriedky poskytované inými orgánmi,
dS príjmy z vlastnej činnosti,
e/” dary.
Zastúpenie Spoločnosti

ČI. 31

Spoločnosť zastupuje a v jej mene jedná predseda,
prípadne iný splnomocnený člen Predsedníctva.
Informácie

ČI. ЗЭ

SIS Zverejňovaním informácií verejnosti môže Predsedníctvo
Hlavného výboru jedného zo svojich členov poveriť funkciou
hovorcu.
Hovorca:
аs Poskytuje informácie
- o práci Spoločnosti
- o stanoviskách Spoločnosti k aktuálnym problémom ochrany
rastlinstva Slovenska,
bs koordinuje činnosť členov a funkcionárov Spoločnosti
pri propagácii práce Spoločnosti.
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Oznam
Poznanie flóry a rastlinných spoločenstiev Slovenska
má vzhladom ku geografickej polohe a rozmanitosti územia,
význam

pre

celú

strednú

Európu.

Projekt

"Rastlinné

spoločenstvá Slovenska", ktorý bol tento rok zaradený
Grantovou agentúrou medzi najvýznamnejšie projekty SAV, má
rovnaké ciele ako obdobné projekty ktoré sa v súčasnosti
dokončujú v Nemecku a Rakúsku. Ide o získanie komplexného
prehľadu vegetačných jednotiek až na úroveň asociácií a
subasociácií na základe všetkých doteraz publikovaných
údajov a poznatkov, ako i dostupného nepublikovaného
materiálu. V rokoch 1991-1993 sa postupne spracujú všetky
nelesné spoločenstvá a v neskorších rokoch i lesná
vegetácia.
Koordinátormi
projektu sú pracovníci Botanického
ústavu SAV, oddelenia geobotaniky Cvedúci projektu RNDr.
Milan Valachovičl. Okrem pracovníkov BÚ SAV sa na projekte
priamo podieľajú pracovníci Botanickej záhrady PrF UK
Bratislava, Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a další.
Obraciame sa touto cestou na všetkých geobotanikov,
ktorí majú nepublikované fytocenologické dáta z územia
Slovenska a nehodlajú ich v blízkej dobe využiť. Pre
pripravovanú prácu môžu byť cenným zdrojom informácií o
rozšírení a variabilite syntaxónov na Slovensku.
Na Botanickom ústave sa budú všetky údaje sústreďovať
v pamäti počítača a dalej
zodpovedným
za
spracovanie
Ideálnym

zdrojom

informácií

distribuovať
Jednotlivých
sú

spoluautorom
syntaxónov.

fytocenologické

zápisy

resp. tabuľky s údajom o lokalite a stanovišti. Vhodné sú
krátke postrehy o ekológii a dynamike spoločenstva.
Kolektívne dielo "Rastlinné spoločenstvá Slovenska"
bude mat okrem vedeckej aj vysokú národnú a kultúrnu
hodnotu.
Nepochybne sa stane žiadanou pomôckou pre
študentov na VŠ, a všade tam, kde Poznanie stavu vegetácie
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je nutnou súčasťou Práce Cochrana přírody,
krajinná
ekológia, lesné a poľné hospodárstvo, projektovanie a
výst avba at d'- ) .
Vážení kolegovia, ak chcete dobrovoľne prispieť ku
vzniku
takéhoto
diela,
zasielajte
všetky
vaše
nepublikované geobotanické údaje na adresu: RNDr. Milan
Valachovič,
Botanický
ústav
SAV,
odd.
geobotaniky,
Sienkiewiczova 1, 842 23 Bratislava. Všetci spoluautori a
prispievatelia budú v práci riadne citovaní.
M. Valachovič
Oznam
V r.
1989 vznikla v Nitre základní organizace
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Orchidea, v
jejímž rámci funguje s celoslovenskou působností Orchidea
klub, jehož činnost má dva hlavní směry, a to pěstování
exotických orchidejí a ochranu domácích orchidejí.
Oba směry mají stanovenou koncepci rozvoje činnosti.
Pro sekci domácích vstavačovitých vypracoval koncepci dr.
O.

Potůček a prvním cílem je zjistit

vstavačovitých na Slovensku.
V
roce
1991
zahájíme
vstavačovitých na Slovensku na

rozšíření domácích

mapování
rozšíření
základě středoevropské

mapovací sítě o velikosti základních polí ÍO* zeměpisné
délky x 6' zeměpisné šířky. Zmapování nesmíme časově
omezovat, ale naopak chceme zabezpečit stálé sledování.
Obracíme se proto na všechny seriozní pozorovatele
přírody s výzvou o pomoc v této významné akci. Můžete se
hlásit na adresu Ing. Libor Ulrych, Botanická záhrada VŠP,
Lomonosovova 2, 949 67 Nitra.
Všichni přihlášení zájemci dostanou mapové podklady
své oblasti v měřítku 1 :
50 OOO,
seznam lokalit
náležícich к těmto mapovým podkladům, získaný excerpcí
literárních zdrojů, a pokyny pro mapování orchidejí na
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Slovensku.
Jejich
součástí
je
vymezeni
organizační
struktury, aby se získané údaje nedaly zneužít "taky
ochranáři", a vymezení vzájemných vztahu a autorských
práv.

Podle potřeby budou vydávány pomůcky pro určování

jednotlivých taxonů a dále informační listy, jejichž
prostřednictvím
budou
jednotliví
zpravodajové
dále
informovaní o průběhu akce.
L. Ulrych
Další natívny inhibitor rastu rastlín objavený a popísaný
Skupinu

natívnych

regulátorov

C f ytohormónov} rozšírili japonskí
Kóji
HASEGAVA,
Kozo ISHIZUKA,

rastu

rastlín

vedci Masako SAJCODA,
pracujúci
na
Ústave

aplikovanej biochémie Tsukuba Univerzity a na oddelení
biológie, Učilišta liberálneho umenia CCollege liberal
arts! Kagishima Univerzity v Japonsku o inhibitor nazvaný
RAPHANUSANIN.
Novoobjavený inhibitor identifikovali v cis a trans
forme z rodu Rapharvus. Izolovaný inhibitor silne inhibuje
účinok auxínu, ale aj cytokinínu. Zatial~ bol raphanusanin
izolovaný z: .Raphanus sa t i uus var. hortensis, minor,
niger, sativxmu Doteraz sa ho nepodarilo izolovat zx
vulgaris, Brassica campestris, B.
rapa,

Cucumis

sativum,

Lactuca

saliva,

Wasalia

japonica,

Daucus саг o t a.

Lycopersicon
Zea

mays.

Me í i an t hus annus,

asculentum,

O

Beta.

jurteea, B. oleracea, B.

tomto

informujú
uvedení
vedci
v
článku
Phytochemistry 30, 1, p. 57-61, 1991.

Pisum

sativum,

všetkom

podrobne

publikovanom

G. Vižárová

vo
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Pokyny aulorom
Poslaním

Bulletinu

krátkych floristických
dôležitých najmä pre

je

zabezpečit

príspevkov z
edíciu Flóra

publikovanie

územia Slovenska,
Slovenska,
d'alej

príspevkov, týkajúcich sa aktuálnych otázok genofondu,
ohrozených druhov, databanky, určovacích kľúčov, ako aj
príspevkov z iných botanických disciplín. Uverejňujú sa
tiež správy o práci a živote botanickej spoločnosti,
jubileá členov, recenzie nepredajných
publikácii,
týkajúcich sa vegetácie, ochrany prírody,
životného prostredia, územných celkov a pod.
Úprava rukopisu: Názov príspevku

v slovenčine

alebo

češtine. Jeho cudzojazyčný preklad, meno a priezvisko,
úplná adresa vrátane smerovacieho čísla,a bstrakt v
nemčine alebo angličtine. Príspevky píšte strojom na jednu
stranu kancelárskeho papiera formátu A4, 30 riadkov na
stranu,

60
úderov
na
riadok.
Priezviská
v
texte
podčiarkujte
ceruzkou
plnou
čiarou,
latinské
názvy
vlnovkou. Mená autorov pri latinských menách nepíšte
veľkými písmenami. Pri druhoch jedného rodu Použite pri
opakovaní len skratku
anserina, P. replans?.

rodového

mena

Cnapr.

Potentilla

Literatúra: Uvádzajte len práce citované v texte.
Podľa smerníc časopisu Biológia,
Bratislava,
42,
p.
102-104, 1987.
Príspevky odovzdajte najneskôr
do 31.
decembra
bežného roka v dvoch exemplároch. Rozsah rukopisu nesmie
presiahnuť 7 strojom písaných strán. Pri floristických
príspevkoch dodržujte pokyny redakcie z Bulletinu SBS.
Žiadame autorov o
dôsledné uvádzanie
latinských
názvov
a
mien
autorov
podľa
citovanej
literatúry.
Pri
vymenovaní
viacerých
druhov
tieto
usporiadajte podľa abecedy.
V prípade nedodržania pokynov budú
príspevky vrátené.
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