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Distribution of Avena sterilis subsp. ludoviciana in the Czech Republic 

Author of the map: Jiří Zázvorka

Map produced on: 18-11-2015

Database records used for producing the distribution map of Avena sterilis subsp. ludoviciana published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources): 

Excerpce Atlas:  Taxonomic Experts’ Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by
Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German
or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as);
lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude;
fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář –
herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu  – comments imported into the Pladias database;
komentář přidaný při tvorbě mapy  – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons;
původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5951b

původní jméno: Avena sterilis
lokalita: Praha, Liboc, zatravnělý a zruderalizovaný okraj silnice za konečnou stanicí tramvaje Divoká Šárka
souřadnice: 50°5'35.08''N, 14°19'27.77''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1968-07-02
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9922752
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6458a

původní jméno: Avena strigosa
lokalita: Malý Budíkov, v zahradním pařeništi u čp. 31 v M. Budíkově na Humpolecku
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'18.58''N, 15°22'52.72''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-27
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nález byl publikován pod chybným určením A. strigosa (Čábera, Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha,
2: 117, 1967)
ID: 9922753
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