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Sphagnum rubellum (rašeliník červený)
Sphagnum rubellum je středně velký rašeliník většinou intenzivně purpurové až nachové
barvy. Poměrně špatně se odlišuje obzvláště od S. warnstorfii, který má velmi podobný tvar
lodyžního listu. Druhy se však liší ekologicky – zatímco S. warnstorfii roste převážně na
bázemi bohatších rašelinných loukách, S. rubellum je druhem horských vrchovišť, na
rašelinných loukách roste pouze vzácně.
Kategorie ohrožení (LC / rLC-att)
Sphagnum rubellum je na Českomoravské vrchovině relativně vzácným rašeliníkem, který
zde má zřejmě nedostatek vhodných stanovišť a oproti minulosti ustoupil.
Rozšíření
Sphagnum rubellum roste v okrajových pohořích, běžný je také např. na Třeboňsku. Na
Českomoravské vrchovině roste vzácně, byl zde zaznamenán pouze na 5 lokalitách.
V minulosti zde byl druh zřejmě častější, J. Šmarda jej zaznamenal na řadě míst ve Žďárských
vrších (cf. Pilous 1971), na většině lokalit se jej však při současných průzkumech nepodařilo
ověřit. Vzhledem k tomu, že druh bývá často zaměňován s ostatními červenými rašeliníky se
však dá předpokládat, že je reálný počet lokalit o něco vyšší.
Ohrožující faktory a péče o lokality
Stejně jako většina rašeliništních mechorostů je rašeliník Sphagnum rubellum ohrožen
narušením vodního režimu na lokalitách a následnou sukcesí.
Seznam recentních lokalit
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina:
Horní Dubenky: PP Ještěnice, 1,4 km SV od středu obce, 700 m n. m. (49°15'54"N, 15°20'09"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); 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).
Českomoravská vrchovina – lokality mimo Kraj Vysočina:
Svratouch: PP U Tučkovy hájenky, rašelinné louky na S okraji obce, 700 m n. m. (49°44'12"N, 16°01'16"E).

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

