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Database records used for producing the distribution map of Suaeda salsa 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.

6242d

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky cca 520 m V od mostu silnice Bor – Planá
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov
souřadnice: 49°44'53.00''N, 12°47'9.40''E, ± 30m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12418; evidenční číslo PR 870484
ID: 13276118

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky podél odbočovacího pruhu na silnici na Planou
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov
souřadnice: 49°44'51.80''N, 12°47'0.40''E, ± 10m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12422; evidenční číslo PR 870492
ID: 13276119

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky cca 50 m V od mostu silnice Bor – Planá
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov
souřadnice: 49°44'49.80''N, 12°46'46.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12423; evidenční číslo PR 870493
ID: 13276120

6243d

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Kladruby J od Stříbra, dálnice D5, středový dělicí pruh Z od mostu silnice do obce Milevo
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'15.80''N, 12°58'8.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2017-07-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13331909
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6244c

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Ostrov u Stříbra, dálnice D5, středový dělicí pruh cca 360 m V od mostu silnice na Střibro
nejbližší obec: Ostrov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'26.50''N, 13°2'43.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-07-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: téměř souvislý liniový porost těsně podél krajnice ve středovém pruhu, šířka porostu je asi 10–20 cm
ID: 13331906

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Ostrov u Stříbra, dálnice D5 ve směru na Rozvadov, okraj vozovky pod mostem silnice na Střibro
nejbližší obec: Ostrov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'25.80''N, 13°2'24.90''E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-07-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pouze několik málo desítek rostlin
ID: 13331907

6244d

původní jméno: Suaeda maritima agg.
lokalita: 6244c, 6244d, Heřmanova Huť (distr. Plzeň): dálnice D5 (Praha – Rozvadov) v úseku mezi km 100 (exit Heřmanova Huť) a km
107 (exit Stříbro), místy v souvislém úzkém lemu po okraji prostředního pruhu dálnice
nejbližší obec: Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'21.39''N, 13°5'0.80''E, ± 3800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-22
nálezce: K. Prach
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 23–129.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: doklad v CBFS
ID: 13320737

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Přehýšov, dálnice D5, středový dělicí pruh Z od silnice Nýřany – Kladruby
nejbližší obec: Přehýšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'3.30''N, 13°7'39.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-07-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: téměř souvislé úzké porosty těsně podél okraje vozovky ve středovém dělicím pruhu
ID: 13331910

6245c

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Nýřany, dálnice D5 ve směru od Plzně, cca 400 m V od mostu silnice Nýřany – Zbůch, okraj vozovky
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'27.60''N, 13°13'56.50''E, ± 10m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12798; evidenční číslo PR 894768, PR 894769
ID: 13298007
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6245d

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Líně, dálnice D5 ve směru na Prahu, okraj vozovky cca 1,0 km V od mostu silnice na Tloučnou, okraj vozovky
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'32.90''N, 13°15'44.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-05-10
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13307646

6246d

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Plzeň-Koterov, dálnice D5, zasolené a ruderalizované místo pod mostem dálnice, JZ od řeky Úslavy
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'37.60''N, 13°26'32.10''E, ± 10m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-07-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik málo desítek rostlin; další 1 rostlina byla zde: 49°42'39.2"N, 13°26'35.2"E
ID: 13331908

6247a

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Klabava, dálnice D5 ve směru na Prahu V od mostu přes konec vodní nádrže Klabava, okraj vozovky cca 1,9 km VJV/V od
kapličky v obci
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'1.60''N, 13°33'57.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-10-01
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12339; evidenční číslo PR 870367, PR 870368
ID: 13276114

6247c

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Klabava, dálnice D5, zasolené místo pod mostem dálnice cca 1,5 km VJV od kapličky v obci
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'55.50''N, 13°33'33.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-10-01
nálezce: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12344; více desítek velkých rostlin; budoucí exsikát
ID: 13276116
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původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Klabava, dálnice D5, zasolené místo pod mostem dálnice cca 1,5 km VJV od kapličky v obci
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'55.90''N, 13°33'35.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-10-01
nálezce: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12343; evidenční číslo PR 870374, PR 870375, PR 870376; mnoho desítek malých rostlin,
fytocenologický snímek P. Kúr
ID: 13276115

původní jméno: Suaeda salsa
lokalita: Klabava, dálnice D5 v úseku mezi mostem přes vodní nádrž Klabava a silnicí Ejpovice – Rokycany, okraj vozovky ve směru na
Prahu cca 1,3 km VJV od kapličky v obci
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'51.50''N, 13°33'21.60''E, ± 10m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2016-06-16
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13298029
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