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Plagiomnium ellipticum (měřík oválný) 
 
 

Plagiomnium ellipticum je měřík, jehož lístky jsou po celém obvodu slabě zubaté. Listová 
čepel nesbíhá po lodyžce, což jej odlišuje od ostatních druhů rodu Plagiomnium, zvláště pak 
od druhů P. elatum a P. medium, s nimiž je si ekologicky nejbližší. P. ellipticum je druhem 
pramenišť, prýštivých míst a lesních příkopů.  
 
Kategorie ohrožení (LC-att / rLC-att) 
Plagiomnium ellipticum není na Českomoravské vrchovině příliš hojným mechem. Je schopen 
přežívat na živinami bohatších stanovištích, přesto je však indikátorem částečně zachovalých 
biotopů.  
 
Rozšíření 
Plagiomnium ellipticum je hojný především v horských oblastech. Na Českomoravské 
vrchovině byl zaznamenán na 30 lokalitách. Rozšíření druhu je však zřejmě poměrně špatně 
zmapováno, často dochází k záměnám s podobným a výrazně hojnějším druhem P. elatum 
nebo je druh zaznamenáván pouze jako Plagiomnium affine agg.  
 
Ohrožující faktory a péče o lokality 
Plagiomnium ellipticum je ohrožen především narušením vodního režimu a absencí 
managementu, v důsledku čehož dochází k zániku rozvolněných pramenišť. 
  
Seznam recentních lokalit 
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina: 
Doupě: PR Doupský a Bažantka, ca 750 m JZ–ZJZ od obce Doupě, středová část kosené rašelinné louky, 595 m 
n. m. (49°14'00''N, 15°25'34''E); Dušejov: PR Chvojnov, rašeliniště na pravém břehu Jedlovského potoka, 1,1 
km Z od středu Dušejova, 605 m n. m. (49°24'27"N, 15°25'08"E); Hluboká u Krucemburku: PR Řeka, 
komplex slatinných luk 0,5 km SSZ od středu obce, 560 m n. m. (49°40'02"N, 15°51'08"E); Hojkov: NPP 
Hojkovské rašeliniště 0,7 km J od středu obce, 640–650 m n. m. (49°22'55"N, 15°24'48"E); Horní Dubenky: PP 
Ještěnice, 1,4 km SV od středu obce, 700 m n. m. (49°15'54"N, 15°20'09"E); Jezdovice: PP Jezdovické 
rašeliniště, 1,6 km Z od středu obce, 575 m n. m. (49°19'25"N, 15°27'42"E); Jihlávka: PR V Lisovech, komplex 
rašelinných luk 1,3 km JZ od žel. stanice Jihlávka, 650 m n. m. (49°14'51"N, 15°16'41"E); Kaliště (u 
Humpolce): U Loupežníka, komplex luk s prameništi nad rybníkem Loupežník, 1,1 km S od středu obce, 585 m 
n. m. (49°36'14"N, 15°18'15"E); Klátovec: EVL Zhejral, komplex rašelinných luk okolo rybníka Zhejral 0,8–1,6 
km V od středu obce, 675–695 m n. m. (49°13'19"N, 15°18'35"E); Milíčov: Nad Svitákem, komplex rašelinných 
a vlhkých luk podél Milíčovského potoka, cca 1 km VSV od středu obce, 630 m n. m. (49°23'50"N, 
15°24'29"E);  



 
Rozšíření Plagiomnium ellipticum; zelený bod – recentní výskyt, černá linie – Kraj Vysočina, modrá linie – řeky, 
šedivá plocha – Českomoravská vrchovina. 
 
Milíčov: PR Na Oklice, rašeliniště na pramenech Milíčovského potoka, cca 1 km SSV od středu obce, 660 m n. 
m. (49°24'20"N, 15°23'39"E); Myslůvka: VKP Na Klátově, prameniště 850 m JV od obce Myslůvka, 480 m n. 
m. (49°08'16"N, 15°27'09"E); Polnička: PR Pod Kamenným vrchem, rašeliniště 1,5 km SZ od středu obce, 600 
m n. m. (49°37'02"N, 15°53'52"E); Radostín: NPR Dářko (vč. navazujících rašelinných biotopů), ca 1,5 km J od 
obce, 620 m n. m. (49°38'28"N, 15°52'21"E); Radostín: NPR Radostínské rašeliniště (vč. navazujících 
rašelinných biotopů), 1,5 km SV až 1 km SV od středu obce, 620 m n. m. (49°39'35"N, 15°53'07"E); Sklené: PR 
Olšina u Skleného, rašelinná louka, 0,9 km SSV od středu obce, 725 m n. m. (49°37'06"N, 16°00'38"E); 
Slavkovice: PP Šafranice, rašelinná louka mezi lesy, nad Lesním rybníkem, 1,2 km JZ od kaple v obci, 610 m n. 
m. (49°32'53"N, 16°00'50"E); Strachoňovice: 1,7 km SSZ od obce Strachoňovice, zrašelinělá lesní enkláva U 
Zabitého, 530 m n. m. (49°07'22"N, 15°30'20"E); Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště, rašeliniště při 
Maršovském potoku, 0,7 km JJZ od středu obce, 605 m n. m. (49°27'02"N, 15°26'48"E); Vílanec: rašeliniště na 
pravém břehu potoka J od hranice PR Vílanecké rašeliniště, 0,4 km nad hrází Nového rybníka, 570 m n. m. 
(49°20'25"N, 15°32'58"E); Víska u Kněžic: PP Urbánkův palouk, rašelinná louka vklíněná do lesa, nad silnicí 
Brtnice – Zašovice u odbočky na Radonín, 625 m n. m. (49°16'44"N, 15°42'05"E). 
Českomoravská vrchovina – lokality mimo Kraj Vysočina: 
Františky: Pláňava, malé prameniště v cípu louky na S od Martinického potoka, na SV okraji obce Františky, po 
pravé straně silnice na Poličku, 665 m n. m. (49°46'20"N, 16°06'38"E); Hlinsko: PP Ratajské rybníky, komplex 
rašelinných luk a rybníků 1 km SV od Hlinska, 585 m n. m. (49°46'06"N, 15°55'58"E); Jeníkov: PP Louky v 



Jeníkově, komplex rašelinných luk na JV okraji obce, 630 m n. m. (49°44'19"N, 15°57'52"E); Kaproun: NPP 
Kaproun, 0,7 km VSV od obce, 670 m n. m. (49°04'51"N, 15°11'24"E); Pustá Rybná: PR Damašek, rozsáhlý 
komplex rašelinných a vlhkých luk 2 km SZ od obce, 625–635 m n. m. (49°43'09"N, 16°07'33"E); Studnice: 1 
km J od středu obce, mokrá louka pod hrází rybníka a niva potoka, 620 m n. m. (49°43'48"N, 15°54'22"E); 
Svratouch: PP U Tučkovy hájenky, rašelinné louky na S okraji obce, 700 m n. m. (49°44'12"N, 16°01'16"E); 
Vortová: PP Zlámanec, rašelinná louka JJZ od středu obce, 620 m n. m. (49°42'20"N, 15°55'55"E); Zalíbené: 
niva Valčického potoka, cca 1,25 km SV od kaple v obci Zalíbené, 600 m n. m. (49°43'17"N, 15°54'47"E). 


