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Abstract:
David S. & Lukovičová M. 2020: Contribution to the floristic and vegetation
knowledge of the Krivín hill (Psiare-Krásna skala hill) in the Slovak Gate
(Štiavnické vrchy Mts., Slovak Republic). Acta Musei Tekovensis Levice 12:
21 – 40.
The stone cliff Krivín (316 m a.s.l.) on a southern slope of the Štiavnické vrchy
Mts. is attractive as a lookout point. The mentioned site represents a hillfort of the
late Bronze Age and is also a well-known botanical site. Krivín was declared in
1993 as a nature reserve with the 5th degree of protection. The focus of protection
is the thermo - and xerophilous plant communities of the alliance Festucion
valesiacae on volcanic andesitic bedrock. Nevertheless, a detailed research has
not been done yet. Since the 1990s we have been doing the botanical research. We
have found the occurrence of 363 vascular plant species, Minuartia hirsuta subsp.
frutescens, Festuca pseudodalmatica, Potentilla arenaria, Stipa joanis, Veronica
dillenii respectively. We confirmed the occurrence of several protected and
endangered species, e. g. Agropyron pectinatum (§ NT), Campanula macrostachya
(§ EN), Gagea bohemica subsp. bohemica (EN), Draba muralis (VU), Minuartia
frutescens subsp. hirsuta (VU). 25 taxa are included in the lower threat and in the
specific evaluation categories (DD, NE etc.), Convalaria majalis, Cynoglossum
hungaricum, Draba nemorosa, Scilla drunensis subsp. buekkensis respectively.
There are the typical plant communities of the low-altitude rocks of Festucetum
pseudodalmaticae and Inulo oculi-christi-Festucetum pseudodalmaticae. On the
other hand, the xerophilous vegetation is threatened by spread of non-native acacia
forest stands.
Key words: Xerotermic grasslands, andesite bedrock, Krivín Hill, Štiavnické vrchy
Mts. (Central Slovakia)
21

ÚVOD
Dominantou obce Psiare, ktorá je administratívnou súčasťou Hronského Beňadika
(ďalej Hr. Beňadik) je mohutné bralo amfibolicko-pyroxenického andezitu Krivína
(tiež Krásna skala) na ľavom brehu Hrona. Kolmé steny sa týčia 134 m nad hladinou
rieky a dosahujú najvyššiu nadmorskú výšku 316 m (kóta Veľký Krivín) – mapa 1,
obr. 1. Turistom je lokalita známa výhľadmi do doliny Hrona (Slovenskej brány),
na Kozmálovské vŕšky (súčasť Štiavnických vrchov) a na Pohronský Inovec. Pre
záujemcov o históriu je Krivín atraktívny zvyškami mohutného hradiska, ktorého
opevnenie je dobre viditeľné aj v súčasnosti. V neposlednom rade ide o botanicky
zaujímavé územie, nakoľko lokalita je mozaikou biotopov teplomilných rastlinných
spoločenstiev skalných stepí a lesostepí (tzv. pliešky), typických pre Slovenské
stredohorie. Aj keď lokalita bola cieľom exkurzií niekoľkých generácií botanikov,
doposiaľ nie je spracovaná floristická a vegetačná charakteristika masívu Krivína, čo
je cieľom nášho príspevku.

Mapa 1. Situačný náčrt masívu Krivína pri Psiaroch s vyznačenými plochami skúmanej vegetácie, ich lokalizácia je uvedená koordinátmi pri fytocenologických zápisov (v texte),
mapa: S. David
Map 1. Situational sketch of the Krivín massif near Psiare with marked plots of examined vegetation, their location is given by coordinates in phytosociological reléves (in text), map
S. David
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CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO ÚZEMIA
Aj keď je Krivín dominantou na ľavom brehu Hrona v obci Psiare, administratívne
sa nachádza v katastrálnom území obce Rybník, v severo-západnej časti okresu Levice
v Nitranskom samosprávnom kraji. Podľa geomorfologického členenia Slovenska
(Mazúr & Lukniš 1980) sa územie nachádza v geomorfologickom celku Štiavnické
vrchy, podcelku Hodrušská hornatina na hranici jej časti Slovenská brána (Porta
Slovenica). Geologický substrát územia tvoria 200 – 300 m mocné lávové prúdy neogénnych amfibolicko-pyroxenických andezitov a ich pyroklastík, ktoré na JZ svahoch
Krivína vystupujú na povrch. Klimatické charakteristiky sme odvodili z manuálu
Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave (http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm...). Suma priemerných denných teplôt (ts) ts > 10 °C, počet
dní s teplotou (td) td > 5 °C je 237, priemerná teplota vo vegetačnom období (IV až IX)
je 15 až 17 °C. V skúmanom území sú zastúpené na exponovaných lesostepných svahoch iniciálne skeletnaté pôdy (litozeme) a rankre na silikátových horninách, plošne
najrozsiahlejšie sú hnedé lesné pôdy (kambizeme) s hlbším humusovým horizontom.
Priemerný ročný úhrn zrážok (údaje sú pre meteorologickú stanicu Mochovce za roky
1996 až 2006) je 605 mm, zrážkový deficit vo vegetačnom období je 100 až 150 mm.
Územie sa nachádza na hranici panónskej a západokarpatskej flóry, vo fytogeografickom obvode predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), okrese Slovenské stredohorie,
podokrese Štiavnické vrchy 14e (Futák 1984). Kód sieťového mapovania lokality
použitého vo Flóre Slovenska je 7776B2.
Strategická poloha Krivína, ako prírodnej dominanty nad údolím rieky Hron
a významnej obchodnej spojnice z Malej dunajskej kotliny do Vnútorných Západných
Karpát, bola využitá na vybudovanie opevneného sídliskového komplexu (mapa 1).
Koncentrácia pravekého osídlenia v území Slovenskej brány bola mimoriadne vysoká, viaceré hradiská však zanikli ťažbou kameňa, alebo zástavbou. Zisťovací výskum
na hradisku Krivín robili v polovici 90. rokov 20. storočia Veličiak et al. (2002).
Prekvapujúca je ochrana a rozloha hradiska, ktoré podrobne zakreslil a opísal Štefan
Janšák na základe výskumu v 20. rokoch 20. storočia. Hradisko výšinného typu,
bolo chránené valom v dĺžke 4 km, v zachovalých úsekoch je jeho výška dovnútra
5 (!) m. Š. Janšák podľa konfigurácie terénu a chronológie osídlenia rozdelil plochu
hradiska na 6 areálov (I-VI). Vstup na lokalitu a na botanicky najcennejšie časti je
od JZ, smerom od Tlmáč, od torza amfiteátru v ústi Hruštenej doliny s periodickým
potokom, ktoré nám pripomenie nezmyselné politické rozhodnutie o jeho výstavbe
zo 70. rokov 20. storočia. Výstupom na vrchol prekonáme val VI. nádvoria (rozloha
4 ha), nadväzuje V. nádvorie (2 ha) s vrcholovou kótou. IV. nádvorie (4 ha) je náhornou plošinou, III. plocha je malý priestor medzi valmi, II. nádvorie (0,75 ha) je
oddelené valom od východnej časti opevneného areálu s rozlohou 40 ha. Opevnený
areál z neskorej bronzovej a halštatskej doby (1600 – 1200 až 850 – 450 pred n. l.) mal
aj veľkomoravské osídlenie (8 – 9. stor. n. l.). Rozloha hradiska je vyše 50 (!) ha, končí
severne od vrchola Krivína na svahoch Kňažnej (Čiapkovskej) doliny.
Masív Krivína sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy,
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lesostepné svahy od amfiteátra, vrcholové plató do 500 m od kóty 314 m po vrstevnici
je na rozlohe 54,15 ha chránené územie v kategórii prírodná rezervácia (PR Krivín)
s 5. stupňom ochrany.
METODIKA VÝSKUMU
Výskum lokality sme uskutočnili observačnou metódou nepravidelnými exkurziami od roku 1982, najmä však medzi rokmi 1990 až 2012. Časť rastlinného materiálu
je dokladovaná herbárovými položkami, deponovanými v herbári Tekovského múzea
v Leviciach (LTM). Súpis cievnatých rastlín sme doplnili publikovanými údajmi
a fytocenologickými zápismi typov rastlinných spoločenstiev na štandardných plochách metódou zürišsko-montpellierskej školy s použitím kombinovanej 7-člennej
Braun-Blanquetovej stupnice abundancie a dominancie. Názvy vyšších rastlín sú
zjednotené podľa Marholda et al. (1998), názvy syntaxónov podľa Dúbravková
(2014). Ochranárske hodnotenie zistených taxónov sme urobili podľa „červeného
zoznamu“ Eliáš jun. et al. (2014). Chránené druhy sú podľa vyhlášky MŽP SR č.
24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Skratky herbárov použité v prílohe sú
podľa Index Herbariorum (Vozárová & Sutorý 2001). Náš výskum bol zameraný
na vegetáciu skalných stepí (svahy nad amfiteátrom) a lesostepné porasty (vrcholové
plató) a s nimi kontaktné lesné spoločenstvá.
VÝSLEDKY
Prehľad floristického výskumu na lokalite
Súhrné spracovanie floristických a vegetačných pomerov Krivína nie je k dispozícii, aj keď je lokalita významná z hľadiska šírenia submediteránnych a pontických
rastlinných druhov (geoelementov) severne dolinou Hrona. Domievame sa, že je to
výsledok spolupôsobenia viacerých faktorov, napr. relatívne malej rozlohy biotopov
s výskytom rastlinných druhov a spoločenstiev plytkých skeletnatých pôd a xerotermných travinno-bylinných spoločenstiev. V blízkom okolí sa tieto biotopy nachádzajú
v plošne väčšom rozsahu a typickom vývoji v okolí Hronského Beňadika (skalnaté
stráne nad štátnou cestou Psiare – Hr. Beňadik, južné svahy bývalej prírodnej rezervácie Klíča 430 m n. m., rozloha 5,7 ha, vyhlásená 1973, zrušená 2012), pri Kozárovciach
(Kusá hora, 238 m n. m.), Mochovciach (Dobrica, 320 m n. m.) a na ďalších lokalitách
v Štiavnických a Kremnických vrchoch (napr. NPR Boky), Pohronskom Inovci a blízkej Krupinskej planine. Osobitosťou lokality Krivín je i sťažený prístup na lokalitu
buď loďkou cez Hron z obce Psiare, alebo po poľnej ceste cez lom „Galiba“ od Tlmáč
po ľavom brehu Hrona.
K najstarším botanickým údajom z okolia Novej Bane a Hr. Beňadika z roku
1863 prispel Josef Armin Knapp (1843 – 1899). V dobe publikovania citovaných
prác študoval lekárstvo vo Viedni, botanizoval v Nitrianskej, Tekovskej a Hontianskej
župe, aj v poľskej Galícii a na Balkáne. Knapp (1864a) uvádza floristické nálezy z lúk
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Obr. 1. Bralo Krivína od JZ, na skalách sú v jarnom apekte porasty kuričky chlpatej kríčkovitej
(Minuartia hirsuta subsp. frutescens) a taričníka skalného (Aurinia saxatilis).
Foto S. David, 6. 7. 2006
Fig. 1. The stone cliff Krivín from SW, there are the stands of sandwort species (Minuartia
hirsuta subsp. frutescens) and rock warbler (Aurinia saxatilis) in spring.
Photo by S. David, 6 July 2006
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od Hrona pri Hr. Beňadiku, napr. Alisma plantago-aquatica, Alopecurus geniculatus,
Bidens cernua, Lathyrus pratensis, Succisa pratensis, Ranunculus flammula. V pokračovaní článku uvádza Knapp (1864a) z kóty Örhegy oproti Hr. Beňadiku nálezy z xerotermných andezitových strání, napr. Achillea nobilis, Petrorhagia prolifera, Cota
tinctoria, Carthamnus lanatus, Geranium sanguineum, Xeranthemum annuum. Názov
Örhegy (Strážna hora) bol za Rakúsko-Uhorskej monarchie v južných oblastiach Slovenska častý, označoval strážne miesta s výhľadom na dôležité obchodné a vojenské
cesty. Na mapách 1. až 3. vojenského mapovania z rokov 1763 až 1883 sme označenie
Örhegy pri Hr. Beňadiku nenašli. Bez bližšej lokalizácie uvádza Knapp (1864b) od
Hr. Beňadika druhy napr. Limosella aquatica, Alopecurus geniculatus, Lythrum hyssopifolium, Glyceria fluitans, Juncus effusus, Veronica scutellata, Lythrum hyssopifolia.
Podľa ekologickej charakteristiky sa jedná o mokraďové druhy, najskôr z inundačného územia Hrona. Podrobnú štúdiu o flóre Tekovskej župy publikoval v roku 1911
Gusztáv Moesz (1873 – 1946, rodák z Kremnice, muzeológ a botanik). Moesz (1911)
uvádza aj botanické nálezy J. A. Knappa, S. T. Kupčoka a A. Kmeťa z okolí Vyhní,
Rudna, Žarnovice, Pukanca atď., nie však z okolia Hr. Beňadika.
V Slovenskej bráne a v okolí Hr. Beňadika botanizoval v roku 1937 V. Krist
(1905 – 1942, demonštrátor zbierok Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity
v Brne, popravený nacistami v Mauthausene). Krist (1938) publikuje viacero nálezov
z okolia Hr. Beňadika (južné lesostepné stráne Klíče – 430 m n. m.), napr. Allium flavum,
Eragrostis pilosa, Stipa pulcherrima, S. tirsa, Tragus racemosus, Pulsatilla grandis,
z Krivína však nálezy neuvádza. Priamo zo skúmaného územia a z okolí obcí Kozárovce, Rybník, Čajkov, Tekovská Nová Ves (časť obce Nová Dedina) publikuje floristické
nálezy významný slovenský botanik J. Futák (1914 – 1980). K botanike ho priviedol
riaditeľ gymnázia v Banskej Bystrici, vynikajúci koleopterológ J. Roubal. Teológiu
a prírodné vedy študoval v Štrasburgu v rokoch 1932 až 1937 a na Prírodovedeckej
fakulte univerzity Komenského, pracovník Botanického ústavu SAV. Futák (1943)
uvádza priamo z Krivína druhy Fraxinus ornus (pekné exempláre na južnom svahu),
Quercus petraea, Q. pubescens, Cornus mas, Swida sanguinea, Crataegus monogyna,
C. laevigata, Cotoneaster melanocarpus, Cerasus fruticosa, Spiraea media subsp. polonica (ide o problematický taxón, mladé konáriky a kvetné stopky sú chlpaté, korunné
lupienky brvité). Vo Flóre Slovenska hodnotí Zahradníková (1992) výskytové údaje
S. media subsp. polonica zo Slovenska ako pochybné, Koblížek (1992) v Květeně
ČR uvádza „vzácně na Slovensku“. Chlpaté morfotypy tavoľníka prostredného zbieral
prvý z autorov príspevku v 80. rokoch 20. storočia na Kozárovskej Skale, na brale
nad železničnou traťou. Niektorí autori uvádzajú chlpaté morfotypy zo strednej, južnej
a západnej Európy ako S. media var. mollis (C. Koch et Bouche) Schneid. Businský
& Businská (2002) hodnotia nálezy S. media subsp. polonica od Kozároviec ako hore
uvedenú S. media var. mollis s prechodnými morfotypmi k nominátnej S. media subsp.
media. V práci o rastlinstve Slovenské brány dokumentuje Futák (1947) xerotermné
porasty na andezitoch po obidvoch brehoch Hrona od Tlmáč po Hr. Beňadik. Dohromady uvádza Futák (1943) 22 druhov bylín, zo vzácnejších napr. Bupleurum affine,
Carduus collinus, Minuartia hirsuta subsp. frutescens. Z Krivína uvádza tavoľník
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poľský (Spiraea media subsp. polonica) s poznámkou, že na Kusej hore (k. ú. Rybník)
je zaznamenaný výskyt tavoľníka prostredného pravého (S. media subsp. media).

Obr. 2. Nestor slovenských botanikov D. Magic (*1920 – †2005) na Krivíne.
Foto S. David, 2. 7. 1990
Fig. 2. D. Magic (* 1920 – † 2005) the doyen of Slovak botanists in Krivín.
Photo by S. David, 2 July 1990
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Na floristické údaje je bohatá štúdia xerotermných spoločenstiev s Festuca pseudodalmatica od Slovenskej brány dolinou Hrona po Zvolen autorov Májovský &
Jurko (1958). Z Krivína sú uvedené len druhy Gagea bohemica a Minuartia hirsuta
ssp. frutescens, iste ide o prebraté údaje (z Krivína ich uvádza Futák 1943), nakoľko z Krivína autori neuvádzajú ďalšie druhy, ani fytocenologický zápis. Najbližšia
snímkovaná lokalita uvedených autorov je z pravého brehu Hrona (Hr. Beňadik,
vo vrcholovej časti skál nad štátnou cestou, svah 5 – 8º, bola v roku 1956 pokryvnosť
vegetácie ovplyvnenej pastvou 90 %). V zápise porastu je uvedených „len“ 13 druhov, napr. Festuca pseudodalmatica, Potentilla arenaria, Seseli osseum, Achillea
nobilis, Potentilla argentea. V rámci floristického mapovania Československa v 60.
a 70. rokoch 20. storočia botanizovali v Hronskej pahorkatine, na južných svahoch
Štiavnických vrchov a v Krupinskej planine Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl
(1966) a podľa herbárových položiek aj J. Futák s D. Magicom (obr. 1). Z Krivína
(autormi uvedená lokácia: juž. svah Krivína J obce Psiare) publikujú výskyt len
11 druhov: Chondrilla juncea, Cornus mas, Eryngium campestre, Linaria genistifolia,
Melampyrum cristatum, Melica uniflora, Poa pannonica subsp. scabra, Quercus
pubescens, Stellaria holostea, Stipa capillata a Teucrium chamaedrys. Je otázkou,
prečo je z lokality uvádzaný relatívne nízky počet druhov, ktoré nie sú ochranársky,
chorologicky ani synekologicky (až na Poa pannonica subsp. scabra) významné.
Pomerne rozsiahly súpis cievnatých rastlín Krivína zostavila stredoškolská profesorka
A. Vacvalová z Gymnázia v Novej Bani (Vacvalová 1980), z Krivína uvádza 56
taxónov cievnatých rastlín. V texte nie sú uvedené informácie o návštevách lokality
a dátumoch exkurzií, zrejme ide (najmä) o rešerš botanickej literatúry zo Slovenskej
brány, ktorá nie je v článku citovaná. Autorka okrem bežných druhov uvádza aj pre
lokalitu problematické (chybné) druhy, napr. Pilosella aurantiacum, Festuca ovina,
Levisticum officinale, Bupleurum falcatum, Thymus serpyllum. Rozšírenie a taxonomickú revíziu krivca českého (Gagea bohemica), druhu národného významu, publikovali Košťál et al. (2013). Z blízkych lokalít v okolí Kozároviec a Tlmáč (Plešovica,
Chríb, Skala) je uvádzaná Gagea bohemica subsp. bohemica (David 1990). Z Krivína
krivec český uvádza Futák (1943), už spomenutý záznam Májovský & Jurko (1958)
a nepublikovaný údaj z mapovania travinno-bylinnej vegetácie Jochimovej z roku
2011. Košťál et al. (2013) ho spresňuje ako „ústnu informáciu“.
Našim výskumom lokality Krivín (Krásna skala) sme zaznamenali výskyt 334 taxónov tzv. vyšších rastlín (Cormobionta), zaznamenávali sme výskyt prasličkorastov
(Equisetophyta), sladičorastov (Polypodiophyta) a semenných rastlín (Spermatophyta). Ďalších 17 druhov je z litorálu a brehu Hrona, ktorý tvorí hranicu skúmaného
územia. Spolu s publikovanými údajmi je z Krivína známych 363 druhov (taxónov)
vyšších rastlín. Relatívne vysoký počet zistených druhov (taxónov) z neveľkého územia je podmienený stanovištnou (biotopovou) rozmanitosťou. V skúmanom území sa
vyskytujú druhy pionierských xerotermných spoločenstiev na andezitoch, tufoch a ich
pyroklastikách (JZ svahy nad amfiteátrom, obr. 3), napr. Acetosella vulgaris, Allium
flavum, Alyssum alyssoides, Androsace elongata, Asplenium trichomanes, Aurinia
saxatilis, Cruciata laevipes, Lactuca viminea, Minuartia hirsuta subsp. frutescens,
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Obr. 3. Xerotermné porasty kostravy padalmatskej (Festuca pseudodalmatica) na andezitových
skalách nad amfiteátrom. Foto S. David, 6. 7. 2006
Fig. 3. Xerophilous stands of fescue species (Festuca pseudodalmatica) on andesite rocks
above the former amphitheater. Photo S. David, 6 July 2006
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Potentilla argentea agg., Teucrium chamaedrys, Veronica dillenii, Viola kitaibeliana. Porasty travinno-bylinných spoločenstiev lesostepného charakteru na hlbších
pôdach sú na Malom a Veľkom Krivíne, tvoria ich druhy napr. Quercus pubescens,
Q. dalechampii, Ulmus minor, Spiraea media incl. var. mollis, Rosa gallica, Campanula macrostachya, Cotoneaster melanocarpus, Prunus spinosa subsp. dasyphylla,
Bromus japonicus, Cynoglossum officinale, Festuca pseudodalmatica, Fragaria
moschata, Inula oculus-christi, Phleum phleoides, Seseli osseum, Veronica teucrium,
Stipa joanis, S. tirsa.
Najväčšiu rozlohu majú mezofilné dubohrabiny (vrcholové a SV časti) s druhmi
napr. Acer platanoides, Carpinus betulus, Cerasus avium, Crataegus monogyna var.
triloba, Fraxinus excelsior, Quercus petraea agg., Ligustrum vulgare, Euonymus
europaeus, Anthriscus sylvestris, Carex sylvatica, Circea lutetiana, Convalaria majalis, Corydalis cava, Galeopsis pubescens, Geum urbanum, Luzula luzuloides, Silene
nemoralis, Viola hirta. V xerofilných dubinách (JV svahy) rastú napr. druhy Acer tataricum, Ajuga genevensis, Carex muricata, Cornus mas, Euonymus verrucosus, Glechoma hirsuta, Inula conyzae, Melica uniflora, Pulmonaria mollis, Veronica chamaedrys,
Vincetoxicum hirundinaria. Druhotné agátové porasty tvoria hranicu lesného porastu
nad amfiteátrom (obr. 4), vyskytujú sa tu druhy napr. Alliaria petiolata, Anemone ranunculoides, Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma, Ballota nigra, Bromus sterilis,
Galium aparine, Geranium divariacum, Chelidonium majus, Omphalodes scorpioides,
Ornithogalum boucheanum, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Stellaria media
subsp. media, Veronica sublobata. Nitrofilné a ruderálne druhy sa do okolitých porastov šíria od zrúcaniny amfiteátra pozdĺž turistického chodníka na vrchol. Sú to napr.
Anthriscus sylvestris, Artemisia vulgaris, Bryonia alba, Conyza canadensis, Echium
vulgare, Geranium pyrenaicum, Potentilla argentea, Rumex obtusifolius, Urtica dioica.
Úpätie brala Krivína nad riekou Hron má charakter suťových lesných spoločenstiev, orientácia brala na SZ a vlhká mikroklíma ovplyvňovaná Hronom umožňuje
buku lesnému (Fagus sylvatica) zostup až k Hronu. V podraste sa vzácne vyskytuje
klokoč perovitý (Staphylea pinnata). Na hranici územia, na ľavom brehu Hrona pod
Krivínom sme zaznamenali 17 rastlinných druhov, súvislé porasty tvoria invázne
druhy Impatiens glandulifera a Fallopia x bohemica. V rieke Hron a na brehoch koryta rastie napr. Myriophyllum verticillatum, Persicaria mitis, P. lapathifolia, Mentha
x verticillata, Echinocystis lobata, Rorippa sylvestris, Bidens frondosa, Chaerophyllum aromaticum.
Z Krivína sme potvrdili výskyt 3 chránených a 29 ohrozených a hodnotených
druhov, ako druhy národného významu to sú Agropyron pectinatum, Campanula
macrostachya a Gagea bohemica subsp. bohemica. Zo skupiny ohrozených druhov
(TH – threatened) sme zaznamenali v kategórii EN (silne ohrozený druh) Campanula macrostachya a Gagea bohemica subsp. bohemica. V kategórii ohrozenia VU
(zraniteľný) to boli druhy Draba muralis a Minuartia hirsuta subsp. frutescens.
Ostatné kategórie ohrozenia a hodnotenia uvádzame v zozname druhov z Krivína
v prílohe 1.
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Obr. 4. Agáčiny na Krivíne patria k druhovo chudobným nepôvodným lesným porastom.
Foto S . David, 7. 5. 2012
Fig. 4. False acacia (Robinia pseudoacacia) forest on the Krivín is the species-poor nonnative
forest stands. Photo S. David, 7 May 2012
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Výskum vegetácie
Ako typické spoločenstvo xerotermných, plytkých a skeletnatých neogénnych
vyvrelín v Slovenskej bráne, doline Hrona po Zvolen a Víglaš uvádza Futák (1943)
fytocenologickými zápismi doloženú asociáciu Festucetum pseudodalmaticae. Uvedená asociácia patrí do zväzu Festucion valesiacae Klika 1931, triedy xerotermných
travinno-bylinných spoločenstiev Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. ex Soó 1947.
Spoločenstvo opísal Mikyška (1933) z xerotermov neogénnych vyvrelín Holíka (754
m n. m., južne od Sitna, 2 zápisy) a vrcholu Sitna (1009 m n. m., 1 zápis) v Štiavnických vrchoch. Ako uvádza Dúbravková (2010), pod (neplatným) názvom Festuca
pseudodalmatica-Minuartia frutescens uvádza Mikyškovu asociáciu Festucetum
pseudodalmaticae J. Klika medzi spoločenstvami opísaných pri štúdiu xerotermných
porastov z Burdy. Mikyška (1933) neurčil typový zápis asociácie a problémom bolo aj
to, že v zápisoch z Holíka a Sitna sa Minuartia hirsuta subsp. frutescens nevyskytovala
(David 1999). Ako lektotyp Mikyškovho spoločenstva Festucetum pseudodalmaticae
vybrala Dúbravková (2014) zápis R. Mikyšku, zo Sitna č. 12. Spoločenstvo Festuca
pseudodalmatica-Minuartia frutescens (správne Minuartio frutescentis-Festucetum
pseudodalmaticae) klasifikovala Dúbravková (2014) na základe numerickej revízie
fytocenologických zápisov ako synonymum pôvodného spoločenstva R. Mikyšku.
Správna je poznámka Dúbravkovej (2010), že Futák (1943) považoval spoločenstvo
Festucetum pseudodalmaticae za typické pre skalné stepi Slovenského stredohoria.
Ďalším významným, druhovo bohatým spločenstvom na skeletnatých pôdach
až rankroch treťohorných tufov a tufitov je asociácia Inulo oculi-christi-Festucetum
pseudodalmaticae. Okrem exponovaných svahov sa vyskytuje aj na vrcholových
plošinách s hlbšou pôdou – kambizemou, biotopy spoločenstva majú lesostepný charakter. Asociáciu platne opísali Májovský & Jurko (1956), typový zápis spoločenstva
je z kóty Zjar (Dianiš) 349 m n. m., severne od Hontianských Nemiec. Platným názvom spoločenstva v zmysle Medzinárodného kódu fytocenologickej nomenklatúry
je Inulo oculus-christi-Festucetum pseudodalmaticae Májovský et Jurko 1956. Tieto
porasty, ich vývojové štádia a rozšírenie v doline Hrona od Kozároviec (Slovenskej
brány) po Veľkú Stráž pri Zvolene skúmali Májovský & Jurko (1958). V rozsiahlej
štúdii potvrdzujú fytocenologickými zápismi jej výskyt od Novej Bane, Hr. Beňadika
a v bočných dolinách, priamo z Krivína však zápis neuvádzajú. Vozárová (1990)
skúmala rozšírenie a syntaxonómiu spoločenstva Inulo oculus-christi-Festucetum
pseudodalmaticae v okolí Mochoviec (Kozárovce, Mochovce, Nový Tekov a ďalšie
lokality), na Krivíne spoločenstvo nesnímkovala.
Ako sme už uviedli, na lokalite Krivín (Krásna skala) sa vyskytujú pionierske
spoločenstvá skál a skalných štrbín, xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá
a mozaika lesných spoločenstiev. Charakter porastov dokumentujeme niekoľkými
fytocenologickými snímkami.
Psiare-Krivín, skalnatý andezitový svah nad amfiteátrom s Minuartia hirsuta subsp.
frutescens, 48°19‘28.336“ N, 18°33‘4.186“ E, 210 m n. m., plocha zápisu 4 x 4 m,
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JZ exp., sklon 35°, celková pokryvnosť 80 %, E3- 0 %, E2- 0 %, E1- 25 %, E0- 40 %,
dátum: 18. 7. 2012, zapísal S. David.
E1: Minuartia frutescens ssp. hirsuta 3, Verbascum densiflorum 2, Festuca valesiaca
2, Hylotelephium maximum 1, Crataegus monogyna 1, Hieracium sabaudum 1, Seseli
osseum 1, Acetosella vulgaris 1, Potentilla argentea agg. 1, Festuca pseudodalmatica
1, Teucrium chamaedrys +, Rosa canina agg. +, Thymus pannonicus +, Stachys
recta +, Pilosella macrantha +, Dianthus carthusianorum +, Chondrilla juncea +,
Hieracium racemosum +, Robinia pseudoacacia +, Pilosella officinarum +, Hypericum
perforatum r, Asplenium septentrionale r, Lactuca viminea r, Tithymalus cyparrisias r.
Psiare-Krivín, agátový porast nad skalnatým andezitovým svahom nad amfiteátrom,
48°19‘28.536“ N, 18°33‘6.980“ E, 232 m n. m., plocha zápisu 10 x 10 m, JZ exp.,
sklon 15°, celková pokryvnosť 100 %, E3- 25 %, E2- 10 %, E1- 85 %, E0- 25 %, dátum:
8. 5. 2012, zapísal S. David.
E3: Robinia pseudoacacia 3, Quercus petraea agg. 3; E2: Cornus mas 2, Sambucus
nigra 1; E1: Geranium divaricatum 4, Ballota nigra 2, Veronica sublobata 2, Galium
aparine 2, Corydalis cava 2, Viola hirta 2, Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma
1, Euonymus europaeus 1, Fumaria schleicheri 1, Bromus sterilis +, Galeopsis
pubescens +, Lamium purpureum +, Chelidonium majus +, Mellica uniflora +, Geum
urbanum +, Stellaria media +, Chenopodium sp. r, Urtica dioica r, Fallopia dumetorum
r, Sambucus nigra r, Fraxinus excelsior r.
Psiare-Krivín, agátový porast s drieňom vpravo chodníka na vrchol Krivína,
48°19‘29.595“ N, 18°33‘15.419“ E, 265 m n. m., plocha zápisu 10 x 10 m, JV exp.,
sklon 5°, celková pokryvnosť 100 %, E3- 55 %, E2- 40 %, E1- 90 %, E0- 0 %, dátum:
29. 4 . 2012, zapísal S. David.
E3: Robinia pseudoacacia 3, Acer campestre 2, Cornus mas 2; E2: Cornus mas 2; E1:
Corydalis cava 4, Impatiens parviflora 4, Veronica sublobata 2, Ficaria bulbifera 1,
Sambucus nigra 1, Fraxinus excelsior +, Chelidonium majus +, Galium aparine r.
Psiare-Krivín, lesostepný travinno-bylinný porast J od vyhliadky pod vrcholom
Krivína, 48°19‘31.926“ N, 18°33‘23.704“ E, 300 m n. m., plocha zápisu 4 x 4 m, JV
exp., sklon 12°, celková pokryvnosť 90 %, E3- 0 %, E2- 15 %, E1- 80 %, E0- 10 %,
dátum: 18. 7. 2012, zapísal S. David.
E2: Prunus spinosa subsp. dasyphylla 3, Rosa canina agg. +; E1: Stipa joanis
3, Prunus spinosa agg. 2, Teucrium chamaedrys 2, Fragaria viridis 2, Galium
mollugo 1, Chondrilla juncea 1, Stachys recta 1, Melica transsilvanica 1, Dianthus
carthusianorum +, Tithymalus cyparissias +, Fallopia dumetorum +, Bupleurum
affine +, Festuca rupicola +, Thymus pannonicus +, Melampyrum arvense r, Eryngium
campestre r, Verbascum densiflorum r, Potentilla argentea s.s. r, Genista tinctoria r.
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ZÁVER
Krivín (Krásna skala), kóta Veľký Krivín (315,9 m) je dominantou obce Psiare, aj
keď sa nachádza na ľavom brehu Hrona v katastrálnom území obce Rybník. Návštevníkom je lokalita známa ako vyhliadkový bod a lokalizáciou hradiska výšinného typu
o rozlohe 50 ha z neskorej bronzovej a halštatskej doby. Krivín je aj zaujímavou botanickou lokalitou, navštevovanou českými a slovenskými botanikmi od 30. rokov 20.
storočia. Zrejme prvé publikované floristické údaje z Krivína uvádza Futák (1943).
Pre Slovenské stredohorie typické teplomilné spoločenstvá mladotreťohorných
vyrelín Festucetum pseudodalmaticae vrátanie porastov s Minuartia hirsuta subsp.
frutescens a Inulo oculi-christi-Festucetum pseudodalmaticae boli skúmané v okolí
Kozároviec, Novej Dediny, Hr. Beňadika a doline Hrona po Zvolen, z Krivína však
neboli publikované fytocenologické zápisy.
Našim výskumom lokality od 90. rokov 20. storočia sme v masíve Krivína zaznamenali 350 taxónov cievnatých rastlín, z toho 17 druhov z ľavého brehu Hrona, ktorý
je severo-západnou hranicou územia. S excerpovanými údajmi z literatúry je aktuálne
známy počet cievnatých rastlín 363. Nezaznamenali sme výskyt viacerých, v literatúre
uvádzaných druhov (Vacvalová 1980), napr. alchemilky Alchemilla xanthochlora
(bežný lúčny druh), prerastlíka kosákovitého (Bupleurum falcatum), kostravy ovčej
(Festuca ovina), chlpánika oranžového (Pilosella aurantiaca), ligurčeka lekárskeho
(Levisticum officinale), ktorý je pestovaný ako korenina. Zistili sme výskyt viacerých
chránených a ohrozených druhov: Agropyron pectinatum (§ NT), Campanula macrostachya (§ EN), Gagea bohemica subsp. bohemica (§ EN), Draba muralis (VU),
Minuartia frutescens subsp. hirsuta (VU). Do nižších kategórií ohrozenia a hodnotenia je zaradených 25 taxónov. V kategórii LC (menej dotknutý, 8 druhov) to je napr.
Convalaria majalis, Cynoglossum hungaricum, Draba nemorosa, Scilla drunensis
subsp. buekkensis. Do kategórie NT (takmer ohrozený, 13 druhov) sú zaradené napr.
Androsace elongata, Cerasus fruticosus, Geranium divaricatum, Inula oculus-christi,
Lathyrus nissolia, Papaver dubium subsp. austromoravicum, Stipa joanis, S. tirsa.
V kategórii DD (nedostatočne známy, 3 druhy) sú zaradené Bupleurum falcatum (pre
lokalitu pochybný druh), Erophila verna a Ornithogalum kochii. Piesočnica štíhla
(Arenaria leptoclados) je hodnotená ako NA (nepríslušný) taxón vyňatý z regionálneho hodnotenia, zrejme pre jeho nedoriešené taxonomické hodnotenie.
Relatívne vysoký počet zistených taxónov (363) cievnatých rastlín z Krivína je
podmienený biotopovou rozmanitosťou lokality (xerotermné skalné, travinno-bylinné
porasty, druhotné agátové porasty, teplomilné submediteránne dubové lesy, ruderálna
vegetácia). Centrum šírenia pre lokalitu nepôvodných ruderálnych druhov je rumovisko bývalého amfiteátra. Sukcesné zarastanie skalnatých svahov nad amfiteátrom je
blokované vystupujúcim skalným podložím. Z hornej JZ časti sa však šíria ekotónové
druhy agátin vplyvom zatienenia a tvorbou humusu okraja agátového porastu, napr.
Galeopsis pubescens, Geranium divaricatum, Stellaria nemorum, Ballota nigra.
Nadväzujú na porasty pýru sivého (Elytrigia intermedia). Ohrozením lokality môže
byť lesná ťažba mimo územia PR Krivín, ktorá nemá ochranné pásmo. Prípadný
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archeologický výskum lokality bude zrejme plošne obmedzený (bodový). Bolo by
žiadúce, aj v súvislosti s projektovaným náučným chodníkom Rybník – Krivín, osadiť
informačnú tabuľu pri vstupu do územia (od amfiteátru). Ostáva dúfať, že aj pri zvýšenej návštěvnosti si Krivín zachová hodnoty ekologicky významného segmentu krajiny
katastrálneho územia obce Rybník.
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PRÍLOHA 1
Prehľad cievnatých rastlín z Krivína
Taxón bez poznámky zaznamenal S. David v rokoch 1990 až 2012, staršie zbery
z lokality sú uvedené menom autora, rokom a skratkou herbára. Publikované zbery sú
označené autorskou citáciou. Vyhláškou MŽP SR č. 24/2002 Z. z. chránené druhy sú
označené (§), použili sme kategórie ohrozenia a označenie hodnotenia taxónov podľa
(Eliáš et al., 2015): EN- silne ohrozený druh, VU- zraniteľný, NT- takmer ohrozený
(aktuálne nie je ohrozeným druhom, je blízko kritických hodnôt ohrozenia), LCmenej dotknutý (rozšírené a hojné taxóny), NA- nepríslušný (nejedná sa o kategóriu
ohrozenia, ale o označenie, že taxón bol z rôznych dôvodov z hodnotenia vyňatý),
DD - nedostatočne zámy (označenie, že chýbajú údaje pre hodnotenie).
Pri spracovaní zväzkov Flóry Slovenska boli z Krivína publikované jednotlivé
zbery rastlín a najmä dokladové údaje z herbárov múzeí. Nálezmi je dokumentovaný
pobyt a časové obdobia výskumu významných botanických osobností, informácie
o nich sú dostupné v encyklopedii Osobnosti botaniky na Slovensku (Vozárová,
Šípošová et al., 2010). Nálezy z Krivína (Krásna skala) patria do fytogeografického
okresu 14e (Štiavnické vrchy). U niektorých položek je vo Flóre lokalite Psiare-Krivín
priradený fytogeografický okres 14a (Pohronský Inovec).
Zkratky herbárov: BP - Hungarian History Museum Budapešť, BRNU - Masarykova univerzita Brno, LTM - Tekovské múzeum Levice, PR - Národní muzeum
v Praze, Horní Počernice, SAV - Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej
akadémie vied (býv. Botanický ústav SAV), Bratislava, SLO - Univerzita Komenského, Bratislava.
Acer campestre subsp. leiocarpum, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer
tataricum, Acetosella vulgaris, Acinos arvensis, Acosta rhenana, Agrimonia eupatoria,
Agropyron pectinatum NT, §, David 1991 LTM, Agrostis capillaris, Achillea collina,
Achillea millefolium, Achillea nobilis Jasenák 1975 LTM, Achillea pannonica, Ajuga
genevensis, Alchemilla vulgaris, Alliaria petiolata, Allium flavum, Allium senescens
subsp. montanum David 1982 LTM, Alopecurus pratensis, Alyssum alyssoides,
Androsace elongata NT, David 1991 LTM (Psiare Futák et Magic 1964 SAV),
Anemone ranunculoides Rényiová 1982 LTM, Anchusa officinalis var. arvalis (Psiare,
Domin et Krajina 1936 PRC), Anthericum ramosum, Anthoxanthum odoratum,
Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma, Anthriscus sylvestris, Arabis glabra,
Arctium lappa, Arenaria serpyllifolia David 1985 LTM, Arenaria letpoclados NA,
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Aristolochia clematitis, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Asparagus
officinalis, Asperula cynanchica, Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes
Jasenák 1974 LTM, Aurinia saxatilis subsp. arduini David 1990 LTM David 2012
Drahoš 1961 LTM Jasenák 1976 LTM (Krist 1935 BRNU), Avenula pubescens,
Ballota nigra, Berteroa incana, Betonica officinalis, Bidens frondosa, Botriochloa
ischaemum, Brachypodium sylvaticum, Bromus hordeaceus, Bromus inermis, Bromus
japonicus subsp. japonicus, Bromus sterilis, Bryonia alba, Bupleurum affine LC
David 1990 LTM (Klášterský et Deyl 1933 PR, Krist 1935 BRNU, Nábělek et Futák
1943 SLO), Bupleurum falcatum DD Vacvalová 1980, pochybný údaj, Calamagrostis
epigejos, Campanula macrostachya EN, §, foto S. David 1990, Campanula persicifolia,
Campanula rapunculoides, Capsella bursa-pastoris, Cardaminopsis arenosa agg.,
Cardaminopsis cf. petrogena, Carduus acanthoides, Carex muricata subsp. pairae,
Carex praecox subsp. praecox David 1990 LTM, Carex questphalica (syn. C. divulsa
subsp. lersii) David 1992 LTM, Carex sylvatica, Carlina vulgaris, Carpinus betulus,
Cephalaria transsylvanica LC, Cerastium brachypetallum subsp. brachypetallum
David 1990 LTM (Letz 1994 SAV), Cerastium glutinosum, Cerastium holosteoides,
Cerasus avium, Cerasus fruticosus NT, David 1990 LTM (Futák 1943), Cichorium
intybus, Circea luteciana, Cirsium vulgare, Clematis vitalba, Clinopodium vulgare,
Colchicum autumnale, Colymbada scabiosa, Consolida regalis, Convalaria majalis
LC, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, Cornus mas, Corydalis cava Rényiová
1982 LTM, Corydalis solida, Corylus avellana, Cota tinctoria David 1990 LTM,
Cotoneaster melanocarpus, Crataegus monogyna var. triloba, Crepis foetida, Cruciata
laevipes, Cruciata pedemontana, Cuscuta epithymum subsp. epithymum, Cynoglossum
hungaricum LC, Cynoglossum officinale, Cystopteris fragilis, Dactylis polygama,
Dianthus armeria, Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum, Dianthus
pontederae, Draba muralis VU David 2009 (Klášterský et Deyl 1933 PR), Draba
nemorosa LC David 1990 LTM (Futák 1943), Dryopteris filix-mas David 1990,
Jasenák 1975 LTM, Echinocystis lobata, Echium vulgare, Elytrigia intermedia subsp.
intermedia, Elytrigia repens, Elytrigia trichophora, Equisetum arvense, Erodium
cicutarium, Erophila verna skup. (= var. microcarpa, spathulata) DD, Eryngium
campestre, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Fagus sylvatica, Falcaria
vulgaris, Fallopia convolvulus, Fallopia dumetorum, Fallopia x bohemica, Festuca
ovina Vacvalová 1980, pochybný údaj, Festuca pseudodalmatica, Festuca rubra,
Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Ficaria bulbifera, Filipendula vulgaris, Fragaria
moschata, Fragaria vesca, Fragaria viridis, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus
David 2012 (Futák 1943, pekné exempláre na južnom svahu), Fumaria schleicheri,
Fumaria vaillantii, Gagea bohemica subsp. bohemica EN§, Gagea pratensis, Gagea
villosa, Glanthus nivalis, Galeopsis pubescens, Galium aparine, Galium glaucum,
Galium mollugo, Galium pedemontanum, Galium schultesii, Galium verum, Genista
tinctoria subsp. tinctoria, Geranium dissectum David 1985 LTM, Geranium
divaricatum NT, Geranium lucidum (Krist 1935 BP), Geranium pyrenaicum,
Geranium pusillum, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Gypsophila muralis, Hedera
helix, Hesiodia montana, Hieracium aurantiacum Vacvalová 1980, pochybný údaj,
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Hieracium racemosum, Hieracium sabaudum, Hieracium umbellatum, Holosteum
umbellatum subsp. umbellatum, Hylotelephium maximum, Hypericum perforatum
Jasenák 1975 LTM, Chaerophyllum aromaticum, Chaerophyllum temulum,
Chamaecytisus triflorus subsp. leucotrichus, Chelidonium majus, Chenopodium
album (= Ch. striatiforme), Chenopodium hybridum, Chondrilla juncea, Impatiens
glandulifera David 1991, 1992 LTM, Impatiens parviflora, Inula conyzae, Inula
oculus-christi NT, Isopyrum thalictroides, Jacea pannonica, Jovibarba globifera
subsp. hirta, Juniperus communis, Koeleria macranta, Lactuca quercina subsp.
chaixii, Lactuca viminalis, Lamium amplexicaule, Lamium galeobdolon s.l., Lamium
purpureum, Lapsana communis, Lathraea squamarina, Lathyrus latifolius, Lathyrus
niger, Lathyrus nissolia NT David 2012 incl. Lathyrus nissolia subsp. pubescens
(Krist 1935 BRNU), Lathyrus vernus, Leontodon hispidus, Leopoldia comosa,
Leucanthemum vulgare, Levisticum officinale (pochybný údaj), Ligustrum vulgare,
Linaria genistifolia subsp. genistifolia, Linaria vulgaris, Lithospermum arvense,
Logfia arvensis, Loranthus europaeus, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Luzula
divulgata, Luzula luzuloides, Lysimachia nummularia, Medicago falcata, Medicago
lupulina, Medicago minima (Krist 1935 BRNU), Melampyrum arvense David 1990
LTM (Bertová 1972 SAV), Melampyrum cristatum David 1990 LTM (NeuhäuslováNovotná et Neuhäusl 1966), Melica transsilvanica, Melica uniflora, Melittis
melissophyllum, Mentha x verticillata, Mercurialis perennis, Minuartia hirsuta subsp.
frutescens VU, David 1985, 1992 LTM (Klášterský et Deyl 1933 PR, Letz 1994 SAV),
Moehringia trinervia, Leopoldia (syn. Muscari) comosa Jasenák 1975 LTM, Mycelis
muralis, Myriophyllum verticillatum NT, Myosotis stricta, Nepeta cataria, Nigella
arvensis NT, Odontites vulgaris, Omphalodes scorpioides, Ononis hircina,
Ornithogalum boucheanum LC, Ornithogalum kochii DD, Ornithogalum umbellatum,
Orobanche alba (Drahoš LTM), Orobanche caryophyllacea David 1985 LTM,
Orobanche lutea, Orthantha lutea, Papaver dubium subsp. austromoravicum NT,
Papaver rhoeas, Persicaria mitis, Persicaria lapathifolia, Petrorhagia prolifera
David 1990 (Krist 1935 BRNU), Phleum phleoides, Pilosella bauhinii, Pilosella
glaucescens, Pilosella macrantha, Pilosella officinarum, Pimpinella saxifraga, Pinus
nigra, Plantago lanceolata, Plantago media, Poa angustifolia, Poa bulbosa subsp.
bulbosa, Poa compressa subsp. compressa, Poa nemoralis, Poa pannonica subsp.
scabra, Polygonatum odoratum, Polygonum rurivagum, Portulaca oleracea,
Potentilla arenaria incl. Potentilla tommasiniana (Zahradníková 1972 SAV),
Potentilla argentea s.s., Potentilla dissecta, Potentilla impolita (Futák 1943),
Potentilla tenuiloba, Primula elatior, Primula veris, Prunus spinosa subsp. dasyphylla,
Prunus spinosa subsp. spinosa, Pseudolysimachin spicatum, Pulmonaria mollis David
1996 LTM (Suza 1945), Pulmonaria officinalis David 1982 LTM, Pyrus pyraster,
Quercus cerris, Quercus dalechampii, Quercus petraea agg., Quercus pubescens
Jasenák 1975 LTM, Quercus virgiliana, Ranunculus polyanthemos, Rhamnus
catharticus, Ribes cf. aureum, Robinia pseudoacacia, Roegneria canina, Rorippa
sylvestris, Rosa canina agg., Rosa dumalis, Rosa gallica David 1990 LTM (Psiare,
Domin 1936), Rosa pimpinellifolia (Suza 1939), Rubus caesius, Rubus fruticosus
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agg., Rumex obtusifolius, Scabiosa ochroleuca, Scilla drunensis subsp. buekkensis
LC, Rényiová 1982 LTM, Securigera varia, Sedum acre subsp. acre David 1983 LTM,
Sedum sexangulare, Seseli osseum, Setaria viridis, Silene dioica, Silene latifolia,
Silene nemoralis David 1990 LTM, 1996, 2012 (Klášterský et Deyl 1933 PR, Krist
1935 BRNU, Nábělek et Futák 1943 SLO), Sisymbrium orientale David 1991 LTM,
Sorbus cf. danubialis, Spiraea media subsp. media David 1996 LTM (Suza 1945), icl.
S. media var. mollis David 1996 LTM (Dostál 1948, Futák 1943 ut S. m. subsp.
polonica), Stachys annua, Stachys recta David 1990 LTM (Domin 1936), Stachys
sylvatica, Staphylea pinnata David 1992 LTM, Stellaria holostea, Stellaria media
subsp. media, Stellaria nemorum, Stenactis annua subsp. septentrionalis, Steris
viscaria, Stipa joanis subsp. joanis NT, David 1985 LTM, Stipa capillata, Stipa tirsa
NT, Swida hungarica, Swida sanguinea s.s., Taraxacum laevigatum, Taraxacum sec.
Ruderalia, Teucrium chamaedrys, Thlaspi perfoliatum, Thymus pannonicus var.
latifolius Jasenák 1975 LTM, David 1985 LTM, Thymus pannonicus var. pannonicus
David 1990 LTM (Klášterský et Deyl 1933 PR, Krist 1935 BRNU), Thymus serpyllum
(Vacvalová 1980, druh viatych pieskov, pochybný údaj), Tilia cordata, Tilia
platyphyllos incl. pseudorubra, Torilis japonica, Tithymalus cyparissias, Trifolium
arvense Jasenák 1975 LTM, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Tripleurospermum
perforatum, Tunica prolifera Jasenák 1975 LTM, Ulmus carpinifolia, Ulmus glabra,
Urtica dioica David 1985 LTM, Valeriana collina, Valerianella carinata, Valerianella
locusta, Verbascum densiflorum David 1990 1996 LTM David 2012 (Jasičová et
Fabianková 1972 SAV), Verbascum chaixii subsp. austriacum (Futák 1941 SLO),
Veronica arvensis, Veronica dillenii, Veronica hederifolia s.s., Veronica chamaedrys
subsp. vindobonensis, Veronica sublobata, Veronica teucrium, Veronica triphyllos NT,
Veronica verna, Vicia angustifolia, Vicia cracca, Vicia hirsuta, Vicia lathyroides, Vicia
tetrasperma, Vinca minor, Vincetoxicum hirundinaria, Viola collina x hirta, Viola
hirta, Viola kitaibeliana LC, Viola odorata, Xeranthemum annuum NT.
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