101-11 — B 14 — 19
Až dosud jeein psal o skupině 1, 3 a 4. Dubo-habrové háje máji v naíem
územi nemalé rozšíření a až budou sociologicky a ekologicky důkladné pro
bádány, bude možno provésti jejich klasifikaci v nižší jednotky sociologické.
l
Jsou vyvinuty na vápencích a ěím jo jejich půda humosnější, tíin bohatší
je jejich jarní podrost. Uvádím jarní aspekt habro-dubových hájů při
lesní cestě od hájovny pod Kněží horou smérem k vodopádům (c. 350 m)
p5dle záznamu z 30. dubna 1925. V křovitém patru jsou dosti h. r. Lonicera
xylosteum a Daphne mezermm, jen r. Corylus a Cornus sanguinea. Podrost
jo travnatokvětnatý, uzavřený, tohoto složení:
Ajuga reptaná (jen r.)
Lalhyrus vernus (dosti h. r.)
Anemone nemorosa (dosti h.)
Melica nutans (jen lok. r.)
Asarum europaeum (v. h.)
Poa nemoralia (r.)
Carex digitata (v. h. r.)
\Primula veris subsp. mflata (neCarez montana (v. fa. r.)
smírně h. a v plném květu, pod
ejen r.)
minuje aspekt)
Ptdmonaria* obscvra (r.)
Supleurum longifolium (r.)
itanunculus auricomus (h. r.)
Fragaria vesca (r.)
•Scrratula tinctoria (r.) ^ ;
Galium moliugo (jen r.)
Stellaria holoilea (dosti li.)
Galium silvaticum (r.)
Thlaspi tnontanum (jen r.)
Hepatica nobilit (v. h.)
Thlaspi perfoliatum (r.)
Hieracium LaehenalU (jen r.)
Vicia stpiúm (r.)
Hieracium murorum (jen r.)
Viola hiría (r.)
Hierochloa amtralis (dosti h. r.)
Viola hirta x odorata (ojediněle)
Lapsana communis (r.)
Lalhyrus pannonicus proles verskolor Viola mirabilis (fa.)
(dosti h. r.)
Viola odorata (pořídku).
Jako další příklad, avšak z pravého břehu Berounky, uvádím krásné
humosní háje na vápencích na dosti strmém, ± k V obráceném svahu nad
zastávkou Srbsko. Je to v podstatě Carpinotum, z jara, kdy stromy jsou
ještě holé, na půdě zpestřené tisíci a tisíci květy, v letním aspektu sice méně
Okázalé, alo s hojným bylinným atravinným podrostem. V křovitém patru,
které je Často jen řídké, jsou zastoupeny Corylus, Lonicera xylosteum, Cornus
a, Acer campestre, Tilia platyphyllos.
Podrost má podle záznamu z 21. května 1916 toto složeni:
světlejáích místech)
\ (v. h.)
Melica nutans (v. h. r.)
»(v. h.)
Aloehringia trinervia (fa. r.)
•opaeum (v. h.)
murali3'(i.)
Carex digitata (jen p.)
Uica (r.)
Carex Pairaei (dosti h. r.)
Neottia nidus-avi* (dosti h. r.)
Cephalanthera Uxtifolia (dosti li. r.)
Orchis purpurea (jen místy)
»(r.)
Phyteuma spicatum (h. r.)
t (v. h. r.)
Poa nemoralis (jen r. až r. ve stínu,
Fragaria viridis (světlá místa)
- na světlinách až porosty)
Galium aparine (dosti fa. r., lok. až h.)
Polygonatum mulii/lorum (místy sku
Galium silvatkum (v. h. r.)
piny)
Genista tinctoria (světlejší místa) ,
Polygonatum odoralum (pořídku)
Hedera helix (r., jen lok. malý porost
Potentilla heptophylla (světlejší mís
na zemi)
ta)
Hepatica nobilis (v. fa.!, z jara až
Prímula veris subsp. inflala (světlejší
ovládá aspekt)
Hieracium laevigatum (r.)
Hieracium murorum (r.)
Pulmonaria* obs< * (v. h. r.)
Hierochloa australis (jen r., teprve Ranunculus auricomvs (h. r.)
nahoře na plateau na neváp. ná* Serralula tinctoria (světlejší mÍBta)
plavu h.)
8-ilene nutans (světlejší místa, hojInula vulgaris (světlejší místa)
něji teprve na plateau na torase)
Lamium maculalum (r.)
Stachys officinalis (světlejší místa)

Zdroj: Rozpisy floristické literatury po roce 1945
Taxon: Varia
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