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Distribution of Hordeum murinum subsp. leporinum in the Czech Republic 

Author of the map: Michal Ducháček

Map produced on: 26-10-2018

Database records used for producing the distribution map of Hordeum murinum subsp. leporinum 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.

5156b

původní jméno: Hordeum murinum subsp. eumurinum
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Raspenava, rumiště u vápencového lomu JV od Vápeného vrchu; ca 390 m
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'31.30''N, 15°8'9.64''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-06-14
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: 198; evidenční číslo: PR 570766
ID: 13634330

původní jméno: Hordeum murinum
lokalita: Okres Liberec: Rasepenava, rumiště u vápencového lomu JV od Vápenného vrchu - zavlečeno s vlněným odpadem; ca 360 m
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'31.30''N, 15°8'9.64''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-06-14
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: 198
ID: 13634331

5256a

původní jméno: Hordeum leporinum
lokalita: Okres Liberec: Liberec, 3 ex. na skládce nad přádelnou vlny Textilana 01 - zavlečeno s vlněným odpadem.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'52.20''N, 15°4'2.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-09-21
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: 5629; evidenční číslo: PR 918934
ID: 13634325

původní jméno: Hordeum leporinum
lokalita: Okres Liberec: Liberec, více ex. na skládce nad přádelnou vlny Textilana 01 - zavlečeno s vlněným odpadem; ca 380 m
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'52.20''N, 15°4'2.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-09-21
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: 5629; 2 doklady
ID: 13634327
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původní jméno: Hordeum murinum
lokalita: Okres Liberec: Liberec: 3 ex. na rumišti nad přádelnou vlny Textilana 01 - zavlečeno s vlněným odpadem; ca 380 m
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'52.20''N, 15°4'2.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-10-31
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: 2448; 2 doklady
ID: 13634326

5642c

původní jméno: Hordeum leporinum
lokalita: Lesík [u Nejdku]
nejbližší obec: Lesík, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.20''N, 12°41'21.70''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-09-26
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13634324

6671c

původní jméno: Hordeum murinum
lokalita: Holešov, při Rusavě.
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'3.03''N, 17°34'27.81''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1885-07
nálezce: F. Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll.; v GM jsou tyto anonymní sběry od pátera Františka Gogely pozn. D. Hlisnikovský 2018; evidenční číslo: GM 15759
ID: 13634323

6762d

původní jméno: orig.: Hordeum pseudo-murinum; M. Ducháček 2017: Hordeum murinum subsp. leporinum
lokalita: Zwischen dem Pflaster d. äußern Schloßhofes, Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'35.00''N, 16°9'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 69329; Na herbářovém dokladu je jedna rostlina s ulomeným klasem, který by mohl zřejmě patřit této rostlině. V
herbáři PR je ale doklad se stejnou schedou, kde je na dokladu také jedna rostlina s jedním klasem, ale ta patří do subsp. murinum
(pozn. M. Ducháček 2018). Není úplně jasné, zda na jednom z těchto dokladů nedošlo k chybě při neodborné manipulaci. Na
originální určení (Hordeum pseudomurinum, což je synonymum H. murinum subsp. leporinum) nelze příliš spoléhat.
ID: 13634328; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Hordeum pseudo-murinum
lokalita: Náměšť nad Osl.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'35.00''N, 16°9'50.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Römer C. (1855): Beiträge zur Flora von Namiest in Mähren. – Österr. Bot. Wochenbl. 5: 233–236, 241–243, 249–251,
259–261, 268–269.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 269
ID: 13634329; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem
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