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Sphagnum magellanicum (rašeliník prostřední)
Sphagnum magellanicum patří mezi makroskopicky snadno odlišitelné druhy – je to jediný
červeně zbarvený rašeliník ze sekce Sphagnum. Je druhem ombrotrofních vrchovišť, hojně
roste i v rašelinných borech a smrčinách, vzácně jej lze najít i na rašelinných loukách.
Kategorie ohrožení (LC / rLC-att)
Sphagnum magellanicum je na Českomoravské vrchovině relativně vzácným rašeliníkem,
který zde nemá dostatek vhodných stanovišť.
Rozšíření
Sphagnum magellanicum roste velmi hojně ve všech horských a podhorských oblastech
s vrchovišti v celé ČR, běžný je také např. na Třeboňsku. Na Českomoravské vrchovině roste
relativně vzácně, byl zde zaznamenán pouze na 13 lokalitách.
Ohrožující faktory a péče o lokality
Stejně jako většina rašeliništních mechorostů je rašeliník Sphagnum magellanicum ohrožen
narušením vodního režimu na lokalitách a následnou sukcesí.
Seznam recentních lokalit
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina:
Budeč: EVL Babínský rybník, mokřady na SV břehu ryb. Babín, 570 m n. m. (49°32'43"N, 15°54'02"E);
Herálec: jižně od obce, prameniště na pravém břehu Svratky, mezi obcí a osadou Kocanda, 650 m n. m.
(49°40'54"N, 15°59'11"E); Horní Dubenky: PP Ještěnice, 1,4 km SV od středu obce, 700 m n. m. (49°15'54"N,
15°20'09"E); 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); 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) & rašeliniště na V břehu rybníka Karhov 1,8 km JV od středu
obce, 670 m n. m. (49°12'44"N, 15°18'47"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); 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); Švábov: PR U potoků, rašeliniště na okraji nivy pod železnicí, u soutoku
Švábovského potoka s Jihlavou, 1,1 km SZ od středu obce, 565 m n. m. (49°18'59"N, 15°20'53"E).
Českomoravská vrchovina – lokality mimo Kraj Vysočina:
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); Kaproun: NPP Kaproun, 0,7 km VSV od obce, 670 m n. m. (49°04'51"N, 15°11'24"E).

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

