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Distribution of Crepis nicaeensis in the Czech Republic 

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018

Database records used for producing the distribution map of Crepis nicaeensis 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.

5648b

původní jméno: Crepis nicaeensis
lokalita: Na lukách u Loun (Buziehrad [= Lužerady])
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°22'7.73''N, 13°48'46.34''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1884-07
nálezce:  Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 4a.
ID: 13587865

původní jméno: Crepis nicaeensis
lokalita: Wiese am Egerufer bei Laun [= Louny]
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°22'7.00''N, 13°48'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1884
nálezce:  Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges.
Wiss. Prag, cl. math.-naturwiss., 1885: 3–47.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13587870

5753d

původní jméno: Crepis nicaeensis
lokalita: Wiesen bei Elbe-Kostelec [= Kostelec nad Labem]
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'52.00''N, 14°35'23.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884
nálezce:  Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges.
Wiss. Prag, cl. math.-naturwiss., 1885: 3–47.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13587871

5952a

původní jméno: Crepis nicaeensis
lokalita: Grasplätze der Rudolfs-Anlagen auf dem Prager Belvedere mehrfach [dnes Chotkovy sady u Letohrádku královny Anny]
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'38.00''N, 14°24'25.00''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882
nálezce:  Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges.
Wiss. Prag, cl. math.-naturwiss., 1883: 34–83.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Nedoložený údaj, věrohodnost je obtížné posoudit. Na jednu stranu erudovaný autor, na druhou stranu podle
herbářových sběrů Čelakovský zahrnoval pod jméno C. nicaeensis nejen tento druh, ale i silně chlupaté exempláře C. biennis.
ID: 13587869
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6673b

původní jméno: Crepis nicaeensis
lokalita: Vsetín. Subspontanea in agris sterilibus ad Lásky (Ohýřov).
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.81''N, 17°58'31.93''E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-26
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6673b a 6673d.
ID: 13587867

původní jméno: Crepis nicaeensis
lokalita: Vsetín. Subspontanea in agris sterilibus ad Lásky [= Lázky] (Ohýřov).
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.81''N, 17°58'31.93''E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-06-10
nálezce: Johann Bubela
herbář: MP;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6673b a 6673d.
ID: 13587868

původní jméno: Crepis nicaeensis
lokalita: Vsetín; Ohýřov hojně.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.81''N, 17°58'31.93''E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-06
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "für Mähren neu!; wahrscheinlich durch franzosisches oder belgisches Getreide eingeschleppt,
sehr interessant!"; na hranicích kvadrantů 6673b a 6673d.
ID: 13587866
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