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Distribution of Cenchrus echinatus in the Czech Republic 

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 23-05-2016

Database records used for producing the distribution map of Cenchrus echinatus 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.

5350a

původní jméno: Cenchrus echinatus
lokalita: Ústí nad labem, 4 exempl. v kolejišti překladiště Na Větruši;
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'11.37''N, 14°2'26.98''E, ± 400m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-10-08
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jehlík ve své práci: Jehlík V. (2013), Die Vegetation und Flora der Flusshähen Mitteleuropas,
uvádí odkaz na svoji položku údajně uloženou v herbPRA. Tam se však tato položka nenachází, je uložena v herbPR
původnost: nepůvodní
ID: 9893523
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5359d

původní jméno: Cenchrus echinatus
lokalita: Harta, Baumwohabfall
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'40.90''N, 15°37'27.00''E, ± 400m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-09-07
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9893524
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