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Sphagnum centrale (rašeliník středový) 
 
 

Sphagnum centrale patří mezi druhy rašeliníků, které nelze spolehlivě makroskopicky 
rozlišit od ostatních rašeliníků ze sekce Sphagnum. Druh je proto vždy nutné determinovat na 
základě mikroskopických znaků, ani tak však nelze některé přechodné formy bezpečně odlišit 
od příbuzného Sphagnum palustre. S. centrale je stínomilnější druh rostoucí spíše v lesích, 
na otevřených rašeliništích a rašelinných loukách roste pouze vzácně a vyhledává zde 
spíše okrajové partie.  
 
Kategorie ohrožení (LC-att / rLC-att) 
Sphagnum centrale je na Českomoravské vrchovině poměrně vzácným rašeliníkem, který zde 
zřejmě nebyl hojný ani v minulosti. Vzhledem k tomu, že jej makroskopicky nelze bezpečně 
rozlišit od velmi hojného S. palustre se dá předpokládat, že je v území ve skutečnosti o něco 
hojnější.  
 
Rozšíření 
Sphagnum centrale je hojným rašeliníkem v oblastech horských a podhorských rašelinišť, 
roste ale i v nižších polohách, např. na Dokesku a Třeboňsku. Na Českomoravské vrchovině 
byl zaznamenán na 6 lokalitách. 
 
Ohrožující faktory a péče o lokality 
Stejně jako většina rašeliništních mechorostů je rašeliník Sphagnum centrale ohrožen 
snížením hladiny spodní vody, eutrofizací a následnou sukcesí.  
 
Seznam recentních lokalit 
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina: 
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); 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); Turovka: PP Borky, 1 km JZ od středu obce Turovka, 680 m 
n. m. (49°18'03"N, 15°15'49"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); Vortová: PP Zlámanec, rašelinná louka JJZ od středu obce, 620 m n. m. 
(49°42'20"N, 15°55'55"E). 



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


