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Distribution of Epilobium brachycarpum in the Czech Republic 

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 10-08-2018

Database records used for producing the distribution map of Epilobium brachycarpum 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.

5841b

původní jméno: Epilobium brachycarpum
lokalita: Svatava: na více místech podél železniční trati mezi Sokolovem a Svatavou ca 500 m JV od staniční budovy na nádraží ve
Svatavě; početné populace
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'12.18''N, 12°37'50.11''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2016-10-04
nálezce: P. Salák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. –  Zpr. Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651203

původní jméno: Epilobium brachycarpum
lokalita: Svatava (distr. Sokolov): bohatá populace v kolejišti železničního nádraží ve Svatavě, další skupinky rostlin lze najít na
deponii písku, podél plotů, v okrajích cest a silnic v blízkém okolí staniční budovy
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'25.04''N, 12°37'28.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2016-08-07
nálezce: P. Salák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. –  Zpr. Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Salák 2016-08-07 SOKO, rev. J. Hadinec;
ID: 13651202

původní jméno: Epilobium brachycarpum
lokalita: Sokolov: na východním okraji seřaďovacího nádraží a v jeho blízkém okolí na SZ okraji města ca 0,6 km ZJZ od staniční
budovy v Sokolově; nejbohatší výskyt u slepé koleje při vjezdu na železniční stanici Sokolov (stovky fertilních plně vyvinutých rostlin a
tisíce semenáčků)
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'5.30''N, 12°38'11.70''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2016-10-04
nálezce: P. Salák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. –  Zpr. Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651204

původní jméno: Epilobium brachycarpum
lokalita: Citice (distr. Sokolov): prostor seřaďovacího železničního nádraží a podél silnice mezi Sokolovem a Citicemi, výskyt na více
místech v nepočetných populacích
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'10.88''N, 12°36'59.07''E, ± 1000m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2016-10-17
nálezce: P. Salák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. –  Zpr. Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: které seřaďovací nádraží?
ID: 13651206
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původní jméno: Epilobium brachycarpum
lokalita: Sokolov: na východním okraji seřaďovacího nádraží a v jeho blízkém okolí na SZ okraji města ca 0,6 km ZJZ od staniční
budovy v Sokolově; nejbohatší výskyt u slepé koleje při vjezdu na železniční stanici Sokolov (stovky fertilních plně vyvinutých rostlin a
tisíce semenáčků)
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'5.30''N, 12°38'11.70''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2016-10-07
nálezce: J. Michálek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. –  Zpr. Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: S. Michálek 2016-10-07 SOKO, PRC;
ID: 13651205
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