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Distribution of Carex depressa subsp. transsilvanica in the Czech Republic 

Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka

Map produced on: 11-05-2020

Database records used for producing the distribution map of Carex depressa subsp. transsilvanica published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished Symbol Attribute state

None P all records

Time P recent occurrence (at least one record since 2000)

P old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities

after 2000, or all records undated)

Origin P native (at least one record)

× alien

Source data P a revised herbarium specimen (at least one record)

G all other

All ? only record(s) uncertain regarding identification and/or locality
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Abbreviations of projects (data sources): 

Excerpce Atlas:  Taxonomic Experts’ Records (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; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost -
geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6673d

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Vsetín-Semetín, mezernatý krátkostébelný trávník při okraji lesa v malé luční enklávě nad P břehem Semetínského potoka,
0,35 km SV od autobusové zastávky Semetín, Na Mařičce
souřadnice: 49°20'25.80''N, 17°56'59.40''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2018-05-26
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845849

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Lhota u Vsetína, Lhotské Paseky, okraj lesa na SV okraji osady
souřadnice: 49°19'3.90''N, 17°56'35.50''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2018-06-09
nálezce: M. Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845851

6972a

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Polichno, výslunný svah Z orientace u sadu pod lesem 790 m JV od kaple na návsi
souřadnice: 49°3'44.70''N, 17°43'4.20''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-06-22
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845853

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Polichno, výslunný svah Z orientace u sadu pod lesem 790 m JV od kaple na návsi
souřadnice: 49°3'44.70''N, 17°43'4.20''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-07-10
nálezce: R. Řepka; K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845854
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původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Polichno, výslunný svah Z orientace u sadu pod lesem 790 m JV od kaple na návsi
souřadnice: 49°3'44.70''N, 17°43'4.20''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-07-10
nálezce: R. Řepka; K. Fajmon
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845855

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Polichno, 690 m JJV od kaple na návsi, horní část sušší vypasené dobytčí pastviny
souřadnice: 49°3'43.90''N, 17°42'51.50''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-07-10
nálezce: R. Řepka; K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845857

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Polichno, 690 m JJV od kaple na návsi, horní část sušší vypasené dobytčí pastviny
souřadnice: 49°3'43.90''N, 17°42'51.50''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-07-10
nálezce: R. Řepka; K. Fajmon
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845858

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Polichno, 770 m JJV od kaple na návsi, okraj kolejí občasné polní cesty v dobytčí pastvině
souřadnice: 49°3'40.40''N, 17°42'47.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-07-10
nálezce: R. Řepka; K. Fajmon
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845860

původní jméno: Carex depressa subsp. transsilvanica
lokalita: Polichno, výslunný svah Z orientace u sadu pod lesem 790 m JV od kaple na návsi
souřadnice: 49°3'44.70''N, 17°43'4.20''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2014-09-22
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13845852
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původní jméno: K. Fajmon & R. Řepka: Carex depressa subsp. transsilvanica vel Carex caryophyllea × C. transsilvanica;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Polichno: luční enkláva se sadem 790 m JV od kaple na návsi; řídký krátkostébelný porost
na silně vysýchavém horním okraji mezofilní až suché květnaté louky na Z orientovaném výslunném svahu pod lesem; 330 m s. m.
Zem.
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°43'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2014-09-22
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2727; 2 sheets (see BRNU 657686-a); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 6972a4;
ID: 13848247
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