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ÚVOD

Černý, výrazně lesklý mravenec Formica picea Nylan-

der, 1846 (mravenec rašelinný, black bog ant) je rozšířen 

od Evropy po západní Sibiř. V Evropě se tento boreo-

montánní druh vyskytuje pouze lokálně, převážně na 

rašeliništích. Hnízda buduje v bultech mechů či ostřice, 

v Alpách staví též jednoduchá zemní hnízda v trávnících 

subalpinského a alpinského stupně (Seifert 2004). 

Formica picea je druhem s velmi nestabilní a nevyjas-

něnou taxonomií a nomenklaturou. V literatuře je větši-

nou uváděn pod jménem Formica picea Nylander, 1846. 

Vzhledem k tomu, že Formica picea Nylander, 1846 je 

mladším primárním homonymem k Formica picea Leach, 

1825, začali ve druhé polovině 20. století někteří autoři 

používat pro pojmenování tohoto druhu synonymum 

Formica transkaucasica Nassonov, 1889. Později zavedl 

Bolton (1995) ve svém světovém katalogu mravenců pro 

tento druh jméno Formica candida Smith, 1878. V roce 

2004 provedl Seifert redeskripci a oddělil dva sesterské 

druhy: Formica picea Nylander, 1846, rozšířený v Evropě, 

na Kavkaze a na západní Sibiři a Formica candida Smith, 

1878, rozšířený ve všech horách střední Asie severně od 

Horno-altajského regionu, v Tibetu, Mongolsku, Baj-

kalském regionu a na východní Sibiři. V současnosti ale 

Seifert nevylučuje další změny v taxonomii tohoto druhu 

(Seifert os. sdělení).

Ve střední, západní a jižní Evropě je mravenec Formica 

picea považován za glaciální relikt (např. Czechowski et 

al. 2002) a v mnoha zemích je chráněn zákonem. V Čes-

ké republice je zařazen do seznamu zvláště chráněných 

živočichů v kategorii ohrožený druh. V Červeném sezna-

mu ohrožených druhů České republiky (část Bezobratlí) 

fi guruje tento druh mezi kriticky ohroženými druhy 

(Bezděčka 2005). Nejzávažnějším ohrožením mravenců 

Formica picea je fragmentace a mizení vhodných stano-

višť v důsledku zemědělského obhospodařování mokřadů 

a průmyslového využití rašelinišť. 

U nás je mravenec Formica picea uváděn ze Šumavy 

(Soudek 1920; Záleský 1939, 1941; Werner nepubl. inf.), 

z Jeseníků (Záleský 1939, 1941), tento údaj je však 

v současnosti diskutován (Bezděčka 2005), Třeboňska 

(Vondráček 1920; Záleský 1939, 1941), Velkomeziříčska 

(Záleský 1939), Jindřichohradecka (Záleský 1939, 1941; 

Lauterer 1968), Českolipska (Vysoký et Šutera 2001) 

a z Českomoravské vrchoviny (Záleský 1939; Sadil 1945; 

Lauterer 1968; Nenadál 1998; Tichá et Bezděčka nepubl. 

inf.). Z Českomoravské vrchoviny je v literatuře uváděno 

více než 40 míst výskytu tohoto druhu (z toho v centrální 

části 18 míst – viz Lauterer 1968). Předmětem našeho 

výzkumu v letech 2004–2007 bylo ověřování výskytu 

F. picea na historických lokalitách v centrální části Čes-

komoravské vrchoviny (přibližně na území okresu Jihlava 

– obr. 1) a hledání lokalit nových.

METODY A VÝSLEDKY

V centrální části Českomoravské vrchoviny jsme v le-

tech 2004–2007 prozkoumali 50 lokalit. Zvláštní pozor-

nost jsme věnovali vyhledání a průzkumu historických 

lokalit ve snaze ověřit přítomnost mravenců F. picea po 

téměř 40 letech. Z celkového počtu 18 lokalit se nám 

doposud nepodařilo dvě identifi kovat (pravděpodobně se 

jedná o chybné historické záznamy např. Zelený rybník 

u Klatovce). Z navštívených 16 historických lokalit se nám 

dosud podařilo ověřit výskyt F. picea v devíti případech. 

Dokladový materiál je uložen ve sbírkách Muzea Vysoči-

ny Jihlava. Vedle zjišťování přítomnosti mravenců F. picea 

jsme na pěti lokalitách sledovali počet hnízd na plochách 

o velikosti 50 m2.
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Celkem jsme hnízda F. picea nalezli na 30 následujících 

lokalitách, z toho na 9 historických a 21 nových. 

Poznámka: Číslo uvedené za jménem lokality je číslo faunistického 

čtverce (Pruner et Míka 1996). Charakteristika lokalit nacházejících se 

ve zvláště chráněných územích viz Čech a kol. (2002). 

Historické lokality 

1. Kaliště (6757d), dnes PR Kaliště, souřadnice 

N 49°14‘58“, E 15º17‘42“, nadm. výška 670 m.

2. Horní Dubenky (6757d), neudržovaná eutrofi zo-

vaná louka přímo v obci, souřadnice N 49º15‘31“, 

E 15º19‘24“, nadm. výška 680 m.

Obr. 1: Rozmístění recentních lokalit Formica picea v centrální části Českomoravské vrchoviny. Černý kroužek s bílým středem = historické loka-

lity, plný černý kroužek = nové lokality.

Fig. 1: Distribution of recent localities of Formica picea in the central part of Bohemian-Moravian Highlands. Black spot with white middle = histo-

rical localities, full black spot = new localities.
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3. Batelov (6658d), neudržovaná louka u potoka Hanzalka 

2 km VJV od středu obce, souřadnice N 49º18‘16“, 

E 15º25‘5“, nadm. výška 560 m.

4. Jezdovice (6658d), dnes PR Jezdovické rašeliniště, 

1,5 km západně od středu obce, souřadnice 

N 49º19‘26“, E 15º27‘42“, nadm. výška 580 m.

5. Loučky (6659c), dnes PR Rašeliniště Loučky, 2 km 

západně od středu obce, souřadnice N 49º19‘25“, 

E 15º32‘0“, nadm. výška 600 m.

6. Studnice (6758d), bývalý dnes odvodněný a silně eu-

trofi zovaný mokřad na přítoku Třeštického rybníka 

uprostřed polí, 800 m SVS od středu obce, souřadnice 

N 49º13‘5“, E 15º26‘5“, nadm. výška 600 m.

7. Bažantka (6758d), dnes PR Rašeliniště Bažantka, v k. ú.

Doupě, 700 m ZJZ od středu obce, souřadnice 

N 49º14‘1“, E 15º25‘3“, nadm. výška 600 m.

8. Ořechov (6859a), zarůstající potoční niva na přítoku 

rybníka Odňatý (dříve zvaný Pilka), 1,3 km JV od 

středu obce, souřadnice N 49º11‘35“, E 15º32‘57“, 

nadm. výška 605 m.

9. Horní Pole (6757d), východní břeh rybníka Karhov, 

rašelinná louka, k. ú. Horní Pole a Světlá, na hranici 

kraje, 800 m SV od středu obce Horní Pole, souřadnice 

N 49º12‘41“, E 15º18‘44“, nadm. výška 670 m. 

Nové lokality 

10. Bílý Kámen (6559c), eutrofi zovaná louka na přítoku 

Bělokamenského rybníka, k. ú. Bílý Kámen, 350 m

jižně od středu obce, souřadnice N 49º25‘55“, 

E 15º30‘20“, nadm. výška 540 m. 

11. NPP Hojkovské rašeliniště (6658c), k. ú. Hojkov, 

500 m jižně od středu obce, souřadnice N 49º23‘0“, 

E 15º24‘52“, nadm. výška 640 m.

12. Sedlatice (6859b), rašeliniště na západním břehu 

rybníka Hruškovec, 600 m západně od středu obce, 

souřadnice N 49º11‘29“, E 15º36‘2“, nadm. výška 

620 m.

13. PR Krčil (6757b), k. ú. Polesí, 700 m východně od 

středu obce, souřadnice N 49º17‘32“, E 15º15‘44“, 

nadm. výška 670 m. 

14. Zbilidy (6558d), mokrá louka na západním břehu Mar-

šovského rybníka, 700 m JV od středu obce, souřadni-

ce N 49º26‘16“, E 15º26‘18“, nadm. výška 590 m.

15. PR Na Oklice (6558c), k. ú. Milíčov, 500 m severně 

od středu obce, souřadnice N 49º24‘10“, E 15º23‘42“, 

nadm. výška 660 m.

16. Milíčov – Nad Svitákem (6558a), podmáčené louky 

kolem Milíčovského potoka nad rybníkem Sviták, 

k. ú. Milíčov, 700 m VSV od středu obce, souřadnice

N 49º23‘49“, E 15º24‘14“, nadm. výška 640 m.

17. PR V Lísovech (6757d), k. ú Jihlávka a Horní Vilímeč, 

1 km VSV od středu obce Horní Vilímeč, souřadnice 

N 49º14‘43“, E 15º16‘41“, nadm. výška 640 m.

18. PP Rašelinné jezírko Rosička (6758c), k. ú. Sedlejov, 

1,2 km SV od středu obce, souřadnice 49º14‘30“, 

E 15º20‘46“, nadm. výška 570 m.

19. PR Šimanovské rašeliniště (6558b), k. ú. Šimanov, 

500 m jižně od středu obce, souřadnice N 49º27‘1“, 

E 15º26‘49“, nadm. výška 605 m. 

20. PR U potoků (6658c), k. ú. Švábov, 750 m SZS od 

středu obce, souřadnice 49º19“0‘, E 15º21‘1“, nadm. 

výška 570 m.

21. PR Vílanecké rašeliniště (6659c), k. ú. Vílanec, 1,3 km

SZ od středu obce, souřadnice N 49º20‘24“, E 15º33‘8“, 

nadm. výška 570 m.

22. NPR Zhejral (6757d), k. ú. Klatovec, 700 m východně 

od středu obce, souřadnice N 49º13‘19“, E 15º18‘28“, 

nadm. výška 580 m.

23. Lovětín (6757d), prameništní mokřad nad potokem 

Hanzalka, 1,3 km SV od středu obce, souřadnice 

N 49º18‘10“, E 15º25‘36“, nadm. výška 580 m.

24. Batelov (6658d), podmáčená lesní loučka nad rybníč-

kem na levobřežním přítoku potoka Hanzalka, 1,5 km 

JV od středu obce, souřadnice 49º18‘15“, E 15º25‘6“, 

nadm. výška 560 m.

25. PR U Milíčovska (6558c), k. ú. Jankov u Pelhři-

mova, 700 m východně od středu obce, souřadnice 

N 49º24‘55“, E 15º23‘52“, nadm. výška 660 m.

26. PR Chvojnov (6558d), k. ú. Milíčov a Dušejov, 1,2 km 

JZ od středu obce Dušejov, souřadnice N 49º24‘18“, 

E 15º25‘6“, nadm. výška 610 m. 

27. Švábov (6758a), osada Medličky, podmáčený západní 

břeh malého rybníčka, 1,2 km jižně od středu obce, 

souřadnice N 49º17‘43“, E 15º21‘35“, nadm. výška 

600 m.

28. Buková (6658d), podmáčená louka na západním 

břehu rybníka Broum (nad PP Bukovské rybníčky), 

1 km SVS od středu obce, souřadnice N 49º19‘11“, 

E 15º27‘1“, nadm. výška 600 m.

29. Větrný Jeníkov (6559a), podmáčená louka na přítoku 

Černého rybníka, 2,5 km VJV od středu obce, souřad-

nice N 49º28‘21“, E 15º30‘5“, nadm. výška 640 m.

30. Větrný Jeníkov – Struhovec (6558b), vlhká louka na 

východním břehu malého rybníčka u samoty v trati Stru-

hovec, 1,3 km jižně od středu Větrného Jeníkova, souřad-

nice N 49º27‘43“, E 15º28‘48“, nadm. výška 620 m.

Lokality nebyly mravenci F. picea nikdy celoplošně ob-

sazeny, ale hnízda byla koncentrována jen do jedné nebo 

několika částí lokality. Počet hnízd se v těchto místech 

pohyboval od čtyř do padesáti na 50 m2 a jejich minimální 

vzdálenost byla 0,5 m.

Převládala typická hnízda, která byla umístěna do bultů 

rašeliníku (Sphagnum spp.) a ploníku (Polytrichum spp.) 

nebo ostřic (Carex spp.). Základem těchto hnízd byl kom-

plex drobných dutin mezi stélkami mechů či stébly a listy 

ostřic. Dutinky byly někdy částečně vyplněny úlomky 

mechů. 

Výjimečně byla hnízda budována i v trsech borůvčí (Vac-

cinium myrtillus). Zde byly osnovou hnízda stonky a větvič-

ky borůvčí, poměrně objemné meziprostory byly zčásti vy-

plněny rozkousanými suchými pupeny a lístečky borůvčí. 
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Některá hnízda v borůvčí byla vzácně pokryta (navýšena) 

kupkami z přineseného rostlinného materiálu z okolí (včet-

ně jehlic smrků) a to až do výšky 20 cm (obr. 2). 

Jádro (střední část) hnízd často dosahovalo až pod úro-

veň trvalého zvodnění, nikdy však nebylo zalito vodou. Na 

lokalitách Jezdovické rašeliniště a Batelov jsme v lednu 

a březnu 2007 ověřili, že v této centrální části hnízda pro-

bíhá zimování mravenců.

Zaznamenali jsme také nadmořskou výšku obsazených 

lokalit. Nejníže položenou lokalitou je Bílý Kámen (540 m 

n. m.) a nejvýše položenou lokalitou jsou Horní Dubenky 

(680 m n. m.). Průměrná nadmořská výška lokalit F. picea 

v centrální části Českomoravské vrchoviny je 610 m. 

Na lokalitě Studnice jsme zjistili, že mravenci F. picea 

jsou schopni dlouho odolávat i výrazně změněným pod-

mínkám na stanovišti. Na malé ploše v okraji vysušeného 

a eutrofi zovaného mokřadu jsme nalezli pět hnízd, z nichž 

tři byla situována v trsech ostřic a dvě v kompaktních 

zemních kupkách. Ani jedno z hnízd nedosahovalo hladiny 

spodní vody a jedno z hnízd se nacházelo pouze 1,5 m od 

okraje pole (v roce 2007 zde byla pěstována pšenice). 

Na některých lokalitách, např. Jezdovickém rašeliništi, 

jsme pozorovali využívání F. picea otrokářským druhem 

Formica sanguinea Retzius, 1783. 

DISKUZE

V průběhu let 2004–2007 jsme výskytu mravenců 

F. picea věnovali 68 terénních dnů, při nichž jsme pro-

zkoumali 50 mokřadních, zejména rašelinných lokalit. 

Na 30 lokalitách (60 %) jsme nalezli aktivní hnízda. 

Z toho devět je tzv. historických lokalit uvedených v li-

teratuře před ca 40 lety (Lauterer 1968). Čtyři z nich 

jsou dnes územně chráněny jako významné mokřady 

(PP Jezdovické rašeliniště, PR Rašeliniště Bažantka, PR 

Rašeliniště Kaliště a PR Rašeliniště Loučky) a populace 

F. picea zde prosperují. Ostatní historické lokality nejsou 

již dlouho udržovány a zdejší populace F. picea zanikají. 

Jako perspektivní se z historických lokalit jeví pouze Ba-

telov (nivní louky u potoka Hanzalka) a Horní Pole (louky 

u rybníka Karhov). 

Na zanikajících lokalitách jsme pozorovali, že mravenci 

F. picea jsou výjimečně a dočasně schopni přežívat i ve 

značně pozměněných podmínkách s vysokým stup-

něm degradace původního mokřadu (Horní Dubenky, 

Studnice, Ořechov). Existenční podmínkou přítomnosti 

F. picea na negativně změněných stanovištích se jeví 

zachování alespoň malých ostrůvků nižší vegetace, pří-

tomnost kompaktních drnů (bultů) ostřic či jiných trav 

a částečné oslunění hnízd. Vysoká hladina spodní vody 

není pravděpodobně tolik významná. 

Mravenci druhu F. picea stejně jako někteří další 

příslušníci rodu Formica, např. F. fusca Linnaeus, 1758, 

F. lemani Bondroit, 1917, F. cunicularia Latreille, 1798, 

mohou být využíváni otrokářskými druhy mravenců (výše 

uvedené druhy byly dříve řazeny do společného podrodu 

Serviformica Forel, 1913, ten však byl relativně nedávno 

spolu s dalšími podrody synonymizován s rodem Formica 

Linnaeus, 1758, viz Agosti 1994, Bolton et al. 2007). Na 

Jezdovickém rašeliništi a na několika lokalitách na Šumavě 

jsme ověřili, že v případě F. picea může být otrokářským 

mravencem F. sanguinea. Výjimečně se díky této situaci 

mohou dělnice F. picea objevit i mimo vlastní mokřad, jak 

jsme se přesvědčili v roce 2006 na lokalitě Modrava na 

Šumavě. Dělnice F. picea jsme jako pomocné mravence 

zastihli v hnízdě F. sanguinea, umístěném na jižně expo-

nované xerotermní stráni ca 10 m nad mokřadem.

Malá vzdálenost mezi hnízdy tohoto silně agresivního dru-

hu a jejich koncentrace na vzájemně izolovaných plochách 

v rámci jedné lokality napovídá, že se s největší pravděpo-

dobností jedná o hnízda příbuzná, případně o polykalické 

kolonie. K podobným úvahám dospěl již Vondráček (1920) 

na základě studií Bönnera (Bönner 1914, 1915). K rozluště-

ní tohoto problému přispěje náš další výzkum spočívající ve 

studiu genetiky a etologie jednotlivých populací.

Populační dynamika F. picea v centrální části Česko-

moravské vrchoviny nebyla nikdy sledována, a proto nelze 

stanovit její změny. Přestože jsme tento druh v letech 

2004–2007 nalezli na třech desítkách lokalit a to i v sil-

ných populacích (Bílý Kámen, Jezdovické rašeliniště, 

U Milíčovska), nemůžeme dosud vyhodnotit, zda se jejich 

početnost snižuje, je stabilní či roste.

Tento příspěvek shrnuje výsledky první etapy našeho 

soustavného výzkumu mravenců F. picea, na kterou nava-

zujeme dalším studiem jejich biologie, etologie a rozšíření 

nejen v rámci Českomoravské vrchoviny.

Poděkování: 

Děkujeme Evě Charvátové za vydatnou pomoc při te-

rénních výzkumech a RNDr. Petru Wernerovi za věcné 

připomínky k tomuto příspěvku.

Obr. 2.: Hnízdo Formica picea v borůvčí s nadstavbou z jehlic smrku 

(PR Na Oklice). Foto: P. Bezděčka.

Fig. 2: Nest of Formica picea in the bilberry growth (nat. preserve Na 

Oklice). Photo: P. Bezděčka.
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