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Sphagnum auriculatum (rašeliník ouškatý)
Sphagnum auriculatum je středně velký až robustní rašeliník, který má, stejně jako většina
ostatních druhů sekce Subsecunda, rohovitě zakřivené odstávající větve. Vyhledává nejvlhčí
partie rašelinných biotopů, roste často ve zrašelinělých příkopech a tůňkách, podél
stružek v lučních rašeliništích, lze jej najít i na kapavých skalách či v rašelinných lesích.
Kategorie ohrožení (LC / rLC-att)
Sphagnum auriculatum je na Českomoravské vrchovině relativně vzácným rašeliníkem, který
je ale s velkou pravděpodobností částečně přehlížen.
Rozšíření
Sphagnum auriculatum roste hojně na vhodných stanovištích v celé ČR, přednost dává
vyšším polohám. Na Českomoravské vrchovině roste relativně vzácně, byl zde zaznamenán
pouze na 7 lokalitách.
Ohrožující faktory a péče o lokality
Stejně jako většina rašeliništních mechorostů je rašeliník Sphagnum auriculatum ohrožen
narušením vodního režimu na lokalitách a následnou sukcesí. Důležité je proto zachovat
vyšší hladinu spodní vody a dbát o heterogenitu terénu, aby nezarůstaly zvodnělé terénní
deprese a stružky, které druh nejčastěji osidluje.
Zajímavosti
Jedná se o extrémně variabilní druh, který byl dříve členěn na řadu taxonů na úrovni druhů.
Taxonomie není dodnes příliš objasněna, někteří autoři jej spojují s druhem Sphagnum
inundatum, jiní jej zase považují pouze za varietu S. subsecundum.
Seznam recentních lokalit
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina:
Jankov: PR U Milíčovska, rašelinné louky 0,75 km VJV od středu obce, 660 m n. m. (49°24'59"N, 15°23'51"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); 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).
Českomoravská vrchovina – lokality mimo Kraj Vysočina:
Dědová: PP Bahna, 650 m n. m. (49°45'10"N, 15°59'27"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); 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).

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

