I Habro-dubové háje.
% Karlátejnsku lze rozděliti ve Čtyři skupiny
i velmi Širokém pojetí). Jsou'to:
1. smíšené Sípákové doubravy;
2. habro-dubové háje;
3. smíšené listnaté lesy s bukovým podrosten ,
4. hercynské háje.
Zejména prvé tři skupiny jsou spojeny přechody. Jakou měrou při
spalo k jich vzniku lesní hospodářství, nelze už bezpečné stanoviti, je však
nepochybné, že v původním lesním krytu byla tato společenstva ostřeji
vyhraněna než dnes.
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£**.-, tov.&ss. č JK^I. Zv.s.rtfi.sr-wc-ffwAjuga reptati* (jenr.)
Anemone nemorosa (dosti h.)
Asarum europaeum (v. h.)
Carex digttata (v. h. r.)
Carex montana (v. b, r.)
i (jen i
Bwpleurum longifoliům (r.)

Lathyrus vernut (dosti h. r.)
Melica nutans (jen lok. r.)
Poa nemoralis (r.)
\Primula veris subsp. inflata (ne
smírné h. a v plném květu, pod-

Ptdmonaria* obscura (r.)
Banunculus auricomus (h. r.)
Serratula linctoria (r.)
_^ \
Stellaria holot tea (dosti h.)
Tlitaspi montanum (jen r.)
Tfdaspi perfoliatum (r.)
Vida stpiúm (r.)
Viola hirta (r.)
Viola hirta x odorata (ojediněle)
Viola mirabilis (h.)
Viola odorata (pořidku).
přiklad, avšak z pravého břehu Berounky, uvádím krásné
vápencích na dosti strmém, ±k V obráceném svahu nad

r.)
Galium silvaticum (r.)
Hepalica nobilit (v. h.)
Hieracium LackenaUi (jen r.)
Hieracium murorum (jen r.)
Hierodúoa australis (dosti h. r.)
Lapsana communis (r.)
Lathyrus pannomcus proles versicolor
(dosti b. r.)

Jako
humosnl háje
zastávkou Srbsko. Je to v podstatě Carpinetura, z jara, kdy stromy jsou
ještě holé, na půdě zpestřené tisíci a tisíci květy, v letním aspektu sice méně
okázalé, ale s hojným bylinným a'travinným podrostem. V křovitém patru,
které je často jen řídké, jsou zastoupeny Corylus, Lonicera xylotteum, C&rnut
sanguinea, Acer campcstre, Tilia platypkytloť.
Podrost má podle záznamu z 21. května 1916 toto aloženi:
»(v. h.)
Anemone ranunculoides (v. h.)
Asarum europaeum (v. h.)
Carex digttata (jen ?.)
Carex Pairaei (dosti h. r.)
Cephalanthera latifolia (dosti h. r.)
Chrysanthemum corymbosum (r.)
Fragaria vesca (v. h. r.)
Fragaria viridia (světlá místa)
Qolivmaparine (dosti h. r., lok. až h.)
Galium silvaticum (v. h. r.)
Oenista tincloria (světlejší místa) „
Hedsra kelix (r., jen lok. malý porost
na zemi)
Hepatica nobilis (v. h.!, z jara až
ovládá aspekt)
Hieracium Uievigalum (r.)
Hieracium murorum (r.)
Hierochloa australis (jen r., teprve
nahoře na platcau na neváp. náplavu h.j
lnula vulgarit (světlejší místa)
Lamhtm vmculatum (r.)

ch místech)
Melica nutans (v. h. r.)
Moekringia trinervia (h. r.)
Mycelis muralis (r.)
Myosolit titvatka (v.)
Neoltia nidus-avis (dosti h. r.)
Orchis purpurea (jen místy)
»(h. r.)
• (jen r. až r. ve stínu,
na světlinách »ž porosty)
Polygonatum muUiflorum (místy sku
piny)
Potygonalum odoratum (pořidku)
Potenlilla Iieptophylla (světlejší mís
ta)
. inflata (světlejší
Pidmonaria* obscura (v. b. r.)
Ranunculus auricomu3 (h. r.)
Serratula tinctoria (světlejší místa)
Silene nutans (světlejší místa, hoj
něji teprve na plateau na terase)
1 (světlejší místa)

Zdroj: Rozpisy floristické literatury po roce 1945
Taxon: Varia
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