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Sphagnum angustifolium (rašeliník úzkolistý) 
 
 

Sphagnum angustifolium je drobnější rašeliník s velmi krátkými lodyžními lístky (max. 1 
mm) a typicky vyklenutou hlavičkou. Druh roste spíše na vrchovištích na přechodech 
bultů a šlenků, nevyhýbá se však ani rašelinným loukám.  
 
Kategorie ohrožení (LC-att / rLC-att) 
Sphagnum angustifolium je na Českomoravské vrchovině poměrně vzácným druhem, který je 
však pravděpodobně částečně přehlížený.  
 
Rozšíření 
Sphagnum angustifolium je velmi hojným druhem na severských rašeliništích, v jižnějších 
oblastech je vzácnější. Rozšíření druhu jak v celé České republice, tak i na Českomoravské 
vrchovině je nedokonale známo, neboť druh donedávna nebyl (a mnohdy stále ještě není) 
odlišován od příbuzného druhu Sphagnum flexuosum. V cílové oblasti byl druh zaznamenán 
na 8 lokalitách, v reálu je však s velkou pravděpodobností o něco hojnější. 
 
Ohrožující faktory a péče o lokality 
Stejně jako většina rašeliništních mechorostů je rašeliník Sphagnum angustifolium ohrožen 
snížením hladiny spodní vody, eutrofizací a následnou sukcesí. Na lučních lokalitách je 
nutné provádět kvalitní management (pravidelné kosení na nízké strniště, důkladné 
vyhrabání a včasné odklizení biomasy, likvidace náletových dřevin).  
 
Seznam recentních lokalit 
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina: 
Hladov: na Hladovském potoce, louky s prameništi nad rybníkem mezi lesy, 1,7 km V od hráze Hladovského 
rybníka v obci, 615 m n. m. (49°12'42"N, 15°38'06"E); Opatov: PR Opatovské zákopy, rašelinná louka mezi 
lesy, v dolní části PR, 3,3 km od středu obce, 630 m n. m. (49°11'45"N, 15°38'54"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); 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). 
Českomoravská vrchovina – lokality mimo Kraj Vysočina: 
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); Kameničky: PR Volákův kopec, louky na S a V úpatí Vojtěchova kopce, 630–
650 m n. m. (49°43'54"N, 15°58'46"E); Stálkov: zrašelinělé břehy a louka pod hrází rybníka Horní Šatlava, 1,2 
km JV od obce, 620 m n. m. (49°01'28"N, 15°17'56"E). 
 



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


