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Riccardia multifida (stěkovec mnohodílný) 
 
 
Riccardia multifida je drobnější (do 2,5 cm) lupenitá játrovka bledě žlutozelené barvy. Stélka 
je poměrně pravidelně zpeřená nebo vidličnatě větvená. Roste převážně na prameništích a 
vlhkých slatinných loukách. 
 
Kategorie ohrožení (LC-att / rLR-nt) 
Riccardia multifida je relativně častá játrovka rostoucí v horských oblastech a podhůří. 
Navzdory vysokému počtu vhodných biotopů je na území Českomoravské vrchoviny vzácná. 
Oproti minulosti zřejmě poněkud ustoupila, je udávána např. z okolí Hlinska (Duda & Váňa 
1981), kde na žádné z četných prozkoumaných lokalit recentně zaznamenána nebyla. 
 
Rozšíření 
Riccardia multifida se vyskytuje prakticky ve všech pohraničních horách, na rašeliništích v 
nižších polohách je vzácná. V cílovém území byl tento druh recentně zaznamenán pouze na 
třech lokalitách na území Žďárských vrchů – PR Olšina u Skleného, PR Ranská jezírka a PP 
Louky u Černého lesa. 
 
Ohrožující faktory a péče o lokality 
Stejně jako ostatní drobné rašeliništní játrovky je Riccardia multifida ohrožena především 
poklesem vody na lokalitách a následnou ztrátou vhodných trvale vlhkých otevřených 
stanovišť. Klíčovým managementem pro uchování recentních populací této játrovky je proto 
zachování dosavadního vodního režimu lokalit a zamezení zarůstání a zazemňování trvale 
vlhkých terénních depresí. 
 
Seznam recentních lokalit 
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina:  
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); Staré Ransko: PR Ranská jezírka 4,5 km JZ od středu obce Krucemburk, 620 m n. m. 
(49°39'10"N, 15°48'52"E); Žďár nad Sázavou: PP Louky u Černého lesa, rašeliniště na SV okraji rybníka 
Konvent, 800 m S od kostela Zelená hora, 575 m n. m. (49°35'08"N, 15°56'32"E). 



 
Rozšíření druhu Riccardia multifida; zelený bod – recentní výskyt, černá linie – Kraj Vysočina, modrá linie – 
řeky, šedivá plocha – Českomoravská vrchovina. 
 


