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Distribution of Phelipanche caesia in the Czech Republic 

Author of the map: Jiří Zázvorka

Map produced on: 06-08-2019

Database records used for producing the distribution map of Phelipanche caesia 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.

6865b

původní jméno: indet.
lokalita: Franzensberg auf Felsen [Brno, Petrov, Františkov]
nejbližší obec: Brno, Petrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.09''N, 16°36'26.73''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1855-07
nálezce:  Haslinger
herbář: W
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285833

6866d

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Újezd u Brna, vrch Špice (Stará hora) terasovaný jižní svah nad vých. okrajem obce, u lovecké chaty
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.34''N, 16°46'13.41''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-19
nálezce: J. Zázvorka
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285837

původní jméno: indet.
lokalita: Špidlák u Újezda u Brna
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.54''N, 16°46'11.26''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-30
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285836

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Újezd u Brna, vrch Špice, jižní svah, na cestičce nad loveckou chatou
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'47.34''N, 16°46'14.42''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2019-06-15
nálezce: Jaroslava Fojtíková
pramen: foto J. Fojtíková
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13795515
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7065d

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Pouzdřany, úhor na hřebenu mezi lesem Kolby a vrchem Strážná, blíže k vrchu Strážná
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.10''N, 16°38'32.03''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-07
nálezce: J. Zázvorka
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285839

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Distr. Břeclav, Popice, mez po pravé straně silnice na Pouzdřany, 1,5 km sz. od středu obce
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.45''N, 16°38'45.39''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-06-30
nálezce: V. Grulich; J. Zázvorka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285842

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Po levé straně silnice z Pouzdřan do Popic, ca 1,6 km SZ od Popic
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.45''N, 16°38'45.39''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-06-07
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285841

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Pouzdřany, Pouzdřanská step, mez u turistické cesty pod vinicí u lesa Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.24''N, 16°38'37.51''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-12
nálezce: J. Zázvorka
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285840

původní jméno: Orobanche purpurea
lokalita: Hustopeče, step nad obcí Pouzdřany, 5 m od záp. rohu lesa Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.93''N, 16°38'37.98''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-10
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285838

7165a

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Dunajovické kopce, Dolní Dunajovice, Jánská hora, při vrcholové cestě
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'3.93''N, 16°33'22.03''E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1988-06-29
nálezce: J. Zázvorka
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285835
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7165c

původní jméno: Phelipanche caesia
lokalita: Dunajovické kopce, Dolní Dunajovice, Jánský vrch, meze na terasovaných svazích jižně od vrcholu
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.29''N, 16°33'36.86''E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1982-06-19
nálezce: J. Holub; J. Zázvorka
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285834

7166c

původní jméno: indet.
lokalita: Bulhary, Milovický les, světlina 2,5 km z. od obce
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'9.78''N, 16°42'29.10''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1987-07-17
nálezce:  Martinásek
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13285843
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