
Tyto rozvolněné porosty borovice lesní najdeme na hadcových ostrůvcích v říčních 
údolích teplých a suchých oblastí v oblastech do 400 m n.m. Bory se obvykle vy-
skytují na strmých svazích  a na rozdíl od hadcových borů chladnějších oblastí zde 
nedochází k tvorbě silnější vrstvy surového humusu, a proto ani k přechodnému 
zamokřování povrchové vrstvy půdy. 

Kuřička hadcová
Minuartia smejkalii

Vítod hořký krátkokřídlý 
Polygala amara ssp.
brachyptera

Mochna Crantzova 
hadcová 
Potentilla crantzii ssp. 
serpentini

Na většině lokalit jde o přirozené porosty, které může ohrozit pouze holoseč nebo šíření invazního trnovníku akátu.

V keřovém patře je častý dřišťál obecný (Berberis vulgaris), krušina olšová (Fran-
gula alnus) či zmlazující dub zimní (Quercus petraea). V bylinném patře převládá 
většinou pěchava vápnomilná (Sesleria caerulaea). Kromě obligátních serpenti-
nofytů (= druhů rostoucích jen na hadcích), jako jsou trávnička hadcová (Armeria 
elongata ssp. serpentini) nebo sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), jsou 
zastoupeny druhy perialpidské, např. dvojštítek proměnlivý (Biscutella laevigata 
ssp.varia), pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), lněnka alpská (Thesium 
alpinum), penízek horský (Noccaea montana), ale i druhy teplomilné (např. Ca-
rex humilis, Dianthus carthusianorum, Dorycnium germanicum).

Dolnokralovické hadce

Porosty na poměrně rozsáhlém hadcovém masívu se nachází na obou 
březích přehradní nádrže Švihov, při soutoku Želivky a Sedlického poto-
ka. Nejcennější částí lokality jsou nesouvislé borové porosty na strmých 
březích přehrady. Porosty jsou jednou ze dvou existujících lokalit českého 
endemitu, kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii). Dále zde rostou dosud 
silné populace hvozdíku kartouzku hadcového (Dianthus carthusiano-
rum ssp. capillifrons), trávničky hadcové a sleziníku hadcového. Kriticky 
ohrožená mochna Crantzova hadcová (Potentilla crantzii ssp. serpentini) 
a vítod hořký krátkokřídlý (Polygala amara ssp. brachyptera) zde mají 
jedinou současnou lokalitu v ČR. 

Holubovské hadce
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Hvozdík kartouzek 
hadcový 
Dianthus carthusiano-
rum ssp. capillifrons

NPP Hadce u Želivky
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