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Sphagnum subnitens (rašeliník lesklý)
Sphagnum subnitens je rašeliník hnědavé, červené až růžovofialové barvy a typicky matného
lesku, který jej společně s kombinací znaků plochá hlavička a špičatý lodyžní list odlišuje od
ostatních červených rašeliníků. Je druhem okrajů vrchovišť a lučních rašelinišť, vzácněji
jej lze najít v olšinách či na mokvavých skalách.
Kategorie ohrožení (LC-att / rLR-nt)
Sphagnum subnitens je na Českomoravské vrchovině vzácným rašeliníkem, který zde zřejmě
nebyl hojný ani v minulosti. Při současných průzkumech se jej nepodařilo najít ani na
historických lokalitách Na Oklice, Šimanovské rašeliniště; (cf. Růžička 1989), z nichž je
z minulosti udáván.
Rozšíření
Sphagnum subnitens je poněkud hojnější v severní části republiky (Krušné hory,
Českolipsko), vzácněji jej lze najít např. na Třeboňsku. Na Českomoravské vrchovině byl
nalezen na 6 lokalitách, jeho populace jsou většinou malé, nikde netvoří dominantu
mechového patra.
Ohrožující faktory a péče o lokality
Stejně jako většina rašeliništních mechorostů je rašeliník Sphagnum subnitens ohrožen
snížením hladiny spodní vody, eutrofizací a následnou sukcesí. Prosperita populací na
rašelinných loukách je podmíněna prováděním kvalitního managementu (pravidelné
kosení na nízké strniště, důkladné vyhrabání a včasné odklizení biomasy, likvidace
náletových dřevin).
Seznam recentních lokalit
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina:
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); Podmoklany: PR Zlatá louka, slatinná louka 600 m J od středu obce, 470 m n. m.
(49°42'52"N, 15°46'25"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).
Českomoravská vrchovina – lokality mimo Kraj Vysočina:
Pustá Rybná: PR Damašek, rozsáhlý komplex rašelinných a vlhkých luk 2 km SZ od obce, 625–635 m n. m.
(49°43'09"N, 16°07'33"E); Suchdol u Kunžaku: PP Rašeliniště u Suchdola, rašeliniště při SZ okraji obce
Suchdol, 625 m n. m. (49°07'55"N, 15°14'18"E); Trhová Kamenice: PP Buchtovka, rašelinná louka s
pramennými vývěry, 1,5 km J od středu obce, 540 m n. m. (49°46'24"N, 15°48'47"E).

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

