lesní orat* od hájovny pod KníH norou B
po"dle záznamu z 30. dubna 1925. V křovitém patra jsou dosti h.
fl-fó xylosteum a Dapfine mezereum, jen r. Corylus a
jo travnatokvětnatý, uzavřený, tohoto složení:
ih.r.)
,(jenr.)
iíeíiea nutans (jen lok. r.)
i (dosti h.)
Poa íWí/ioralía (r.)
Asarum Ěiiropaeum (v. h.)
IPrímu/o rerw subsp. inflata (ne
Carex digittUa (v. h. r.)
smírně h. a v plném květu, pod
Carex moniana (v. h. r.)
> (jen r.) miňuje aspekt)
Ptdmonaria* obscura (t.)
.(r.)
Ranunculus auricomus (h. r.J
• to)
Seřratula tinctoria (r.)
Galium moUugo (jen r.)
Stellaria holoatea (dosti li.)
OoÍMim-ffiřwíťícttm (r.)
Tldaspi montanum (jen r.)
Hepatica nobilis (v. h.)
(r.)
Hieracium Lackenalii (jen r.)
(r.)
L
Hieracium murorum (jen r.)
Viola hirta (r.)
Hierochloa australis (dosti h. r.)
Fioto hirta X odorata (ojediněle)
Lapsana communis (r.)
Lathyrus pannonicus prales venkobr Fiofa mvrabilis (h.)
Kiofa odorata (pořídku).
(dosti h. r.)
Jako další příklad, avšak z pravého břehu Berounky, uvádím krásné
huraosnf háje na vápencích na dosti strmém, ± k V obráceném svahu nad
zastávkou Srbsko. Je to v podstat* Carpinetura, z jara, kdy stromy jsou
ještě holé, na půdě zpestřené tisíci a tisíci kvéty, v letním aspektu sice méně
okázalé, ale s hojným bylinným a "travinným podrostem. V křovitém patru,
které je často jen řídké, jsou zastoupeny Corylus, Loniccra xylosteum, Cornus
a, Acer campestre, Tilia plalyphyllos:
Podrost má podle záznamu z 21. května 1916 toto složení;
světlejších místech)
»(v. h.)
Stelica nutans (v. h. r.)
Anemone ranunculoides (v. h.)
. (h. r.)
Asarum europaeum (v. h.)
lí'(r.)
Carex digitala (jen ?.)
*(r.)
Carex Pairaei (dosti h. r.)
Neottia nidus-avis (dosti h, r.)
Cephalanthera latifolia (dosti h. r.)
Orckis purpurea (jen místy)
Hfsum (r.)
Phytettma spicalum (h. r.)
• (v. h. r.)
Poa nemoralts (jí
Fragaria viridis (světlá místa)
stinu,
Oaliumaparíne (dosti h.r., lok. ažh.)
rm světlinách až porosty)
Oalium silvaticmn (v. h. r.)
. muUiflorum (místy sku
Oenista tinctoria (světlejší místa),
piny)
Hedera helix (r., jen lok. malý porost Polygonatum odoratum (pořídku)
na zemi)
PotentUla Jieptopkylla (světlejší mís
Hepatica nobilis (v. h.!, z jara až
ta)
ovládá aspekt)
Primula veris subsp. inflata (světlejší
Hieracium laevigatum (r.)
místa)
Hieracium murorum (r.)
Pulmonaria* obscura (v. h. r.)
Hierochloa australis (jen r., teprve Ranunculus auricomus (h. r.)
nahoře na plateau na neváp. ná- Serratula tinctoria (světlejší místa)
plavu h.)
Silene mitans (světlejší místa, hoj
lnula vulgaris (světlejší místa)
něji teprve na plateau na terase)
Lamium maculatum (r.)
Slackys officinalis (světlejší místa)
Lathyrus niger (místy)
SteUaria hohst&i {v. h.!)
Lathyrus vernus (h. r.)
Turrilis glabra (světlejší místa)
Lilium martagon (h. r.)
Veronica chamaedrys (dosti h.)
Melampyrum nemorosum (více na Viola hirta (h. r.)
Už podle techto dvou ukázek poznáváme, Že jde o rozdílnou t
lesní, kterou nelze ováem ztotožňovati ani se Sípákovými doubravami ani 86
smíšenými háji a podrostem bukovým. Liší se od obou jak znaky positivními
(přítomností některých druhů, tak i negativními (absencí jiných).

Zdroj: Rozpisy floristické literatury po roce 1945
Taxon: Varia
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