L Lesy

Management. Obnova porostÛ se zachováním
pfiirozené dfievinné skladby, udrÏování nízk˘ch
stavÛ zvûfie.

Literatura. Chytr˘ 1991, 1997b, Chytr˘ & Horák
1997, Kolbek & Chytr˘ in Neuhäuslová et al. 1998,
Chytr˘ in Moravec et al. 2000.
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Druhová kombinace
Stromové a kefiové patro
Carpinus betulus – habr obecn˘
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní

Dm

Bylinné patro
Anthericum ramosum – bûlozáfika vûtvitá
Avenella flexuosa – metliãka kfiivolaká
Carex humilis – ostfiice nízká
Dg
Dianthus carthusianorum s. lat. – hvozdík kartouzek
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Dm
Festuca ovina – kostfiava ovãí
Dg
F. pallens – kostfiava sivá
Dg
Genista pilosa – kruãinka chlupatá
G. tinctoria – kruãinka barvífiská
Hieracium lachenalii – jestfiábník LachenalÛv
H. murorum – jestfiábník zední
H. pilosella – jestfiábník chlupáãek
H. sabaudum – jestfiábník savojsk˘
Hylotelephium maximum – rozchodník velk˘
Hypericum perforatum – tfiezalka teãkovaná
Jasione montana – pavinec horsk˘
Linaria genistifolia – lnice kruãinkolistá
Luzula luzuloides subsp. luzuloides – bika hajní
pravá
Dg
Lychnis viscaria – smolniãka obecná
Dm
Poa nemoralis – lipnice hajní

Polygonatum odoratum – kokofiík vonn˘
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Sedum reflexum – rozchodník skalní
S. sexangulare – rozchodník dlouholist˘
Silene nutans – silenka nicí
Tanacetum corymbosum – fiimbaba chocholiãnatá
Thymus praecox – matefiídou‰ka ãasná
Trifolium alpestre – jetel alpínsk˘
Veronica officinalis – rozrazil lékafisk˘
V. vindobonensis – rozrazil vídeÀsk˘
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékafiská

Mechorosty a li‰ejníky
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cladonia rangiformis – dutohlávka bodlavá
Hypnum cupressiforme – rokyt cypfii‰ov˘
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘

Acidofilní teplomilné doubravy porÛstají v˘slunné skalnaté svahy
s mûlk˘mi, Ïivinami chud˘mi pÛdami na silikátov˘ch horninách.
T˘fiovické skály v údolí Berounky na Kfiivoklátsku.

L7 Acidofilní doubravy
Acidophilous oak forests
Zdenka Neuhäuslová

Struktura a druhové sloÏení. Druhovû
chudé lesy s dominantním dubem zimním nebo letním (Quercus petraea s. lat. nebo Q. robur), k nûmuÏ
se druÏí bfiíza bûlokorá (Betula pendula) a obãas
téÏ dal‰í druhy stromÛ (Abies alba, Betula pubescens,
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Pinus sylvestris a Populus tremula). Kromû zmlazujících druhÛ stromového patra se v kefiovém patfie
ãastûji objevuje kru‰ina ol‰ová (Frangula alnus).
Charakter bylinného a mechového patra urãují
málo nároãné acidofyty.

L7.1 Suché acidofilní doubravy

Ekologie. Kyselé pÛdy, zpravidla oligotrofní
kambizemû, vznikající na minerálnû chud˘ch silikátov˘ch substrátech v níÏinách aÏ podhÛfiích.

Roz‰ífiení. Roztrou‰enû v planárním aÏ submontánním stupni po celém území âR, nejhojnûji v severních, stfiedních a západních âechách, v moravsk˘ch Karpatech vzácnû. V jiÏní polovinû âech jsou
acidofilní doubravy pfievládajícím typem potenciální
pfiirozené vegetace, ale zachovalé porosty jsou zde
spí‰e vzácné.

L7.1 Suché acidofilní doubravy
Dry acidophilous oak forests
Natura 2000. –
Smaragd. 41.5 Acidophilous oak forests (viz také L7.2, L7.3
a L7.4)
CORINE. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests
Pal. Hab. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests
EUNIS. G1.8/P-41.57 Medio-European acidophilous oak
forests
Fytocenologie. Svaz Genisto germanicae-Quercion
Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 (viz také L6.5,
L7.2, L7.3 a L7.4): Luzulo albidae-Quercetum petraeae
Hilitzer 1932, Calluno-Quercetum Schlüter ex Passarge
in Scamoni 1963
Potenciální vegetace. 36 Biková a/nebo jedlová doubrava
Fyziotyp. AD Acidofilní doubravy
Lesnická typologie. 1N Kamenitá kyselá doubrava,
1K Kyselá doubrava (kromû 1K2) (viz také L6.5),
2Z3 Zakrslá buková doubrava se tfitinou rákosovitou,
2N Kamenitá kyselá doubrava, 2C1 Vys˘chavá buková
doubrava biková teplomilná (ochuzená) (viz také L6.4
a L8.2), 2M Chudá buková doubrava (viz také L7.3),
2I Uléhavá kyselá doubrava (viz také L3.3), 2K Kyselá
buková doubrava, 2S SvûÏí buková doubrava (viz také L3.1,
L3.3 a L6.4)
Geobiocenologie. 2 (A)AB–B 2 Querceta humilia sup.
(zakrslé doubravy v. st.) (viz také K3, K4, L3.1 a L6.5),
2 A (2)3 Querceta fagina (bukodoubravy), 2 AB 3
Fagi-querceta (bukové doubravy), 2 (A)AB–B 1–2 Fagiquerceta humilia (zakrslé bukové doubravy) (viz také K3)

Rozvolnûná suchá acidofilní doubrava s dubem zimním (Quercus
petraea) a kostfiavou ovãí (Festuca ovina) na prudk˘ch svazích údolí
Svratky u Brna.

nemoralis), fiidãeji i kefiíãkÛ (Calluna vulgaris a Vaccinium
myrtillus). Z bylin se ãastûji objevují na Ïiviny nenároãné jestfiábníky (Hieracium lachenalii, H. murorum,
H. sabaudum aj.) a také Lychnis viscaria, Melampyrum
pratense a Veronica officinalis. Hojné jsou acidofilní
mechy Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi,
Polytrichum formosum aj.
Ekologie. Îivinami chudé substráty, napfi. ruly, Ïuly,
svory, kyselé typy bfiidlic a porfyry v pahorkatinách,
ménû ãasto v níÏinách, mezi 250 a 450 m n. m.
Stfiednû hluboké aÏ mûlké, ãerstvé aÏ silnû vys˘chavé
pÛdy patfií typologicky k oligotrofní nebo rankerové
kambizemi, fiidãeji k rankeru.

Roz‰ífiení. Hojnû ve stfiedních, západních a severních âechách, vzácnûji na Moravû v podhÛfií
âeskomoravské a Drahanské vrchoviny a roztrou‰enû v dal‰ích oblastech.
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Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea s. lat.)
nebo letního (Q. robur), se slab‰í pfiímûsí bfiízy bûlokoré (Betula pendula) a borovice lesní (Pinus sylvestris)
ve stromovém a kefiovém patfie, v patfie bylinném
s pfievahou travin (Avenella flexuosa, Festuca ovina,
Luzula luzuloides subsp. luzuloides, L. pilosa a Poa
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DoloÏené a pfiedpokládané roz‰ífiení such˘ch acidofilních doubrav.
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