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ÚVOD

Palearktický podrod Coptoformica Müller, 1923 rodu 

Formica Linnaeus, 1758 dnes čítá deset popsaných a dva 

nepopsané druhy mravenců (Hymenoptera: Formicidae) 

(cf. Schultz et Seifert 2007). Z území České republiky jsou 

uváděny celkem tři druhy tohoto podrodu: Formica exsecta 
Nylander, 1846, Formica foreli Bondroit, 1918 a Formica 
pressilabris Nylander, 1846 (cf. Bezděčka et Bezděčková 

2008; Werner et Wiezik 2007). Mravenci podrodu Copto-
formica jsou v celé Evropě vzácní a ohrožení a v mnoha 

evropských zemích jsou chráněni zákonem. V České re-

publice patří ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ke zvláště 

chráněným živočichům v kategorii ohrožený druh.

Jedním z nejohroženějších druhů podrodu Coptoformi-
ca je Formica foreli (cf. Seifert 2000). Tento vzácný druh 

se submediteránním centrem rozšíření expandoval v tep-

lejších klimatických periodách na sever a po následném 

regionálním vyhynutí vytvořil izolované lokální populace 

(Seifert 2000). 

Současný areál rozšíření Formica foreli zahrnuje území 

severního Španělska, severní Itálie, Švýcarska, Německa, 

Dánska, Švédska, Polska, České republiky, Slovenska, Tu-

recka a oblasti Kavkazu (Bezděčka et Bezděčková 2008, 

Czechowski et al. 2002, Dolek et al. 2008, Schultz et Sei-

fert 2007). F. foreli vyhledává otevřená slunná stanoviště, 

často na písku či vápencích. Má výrazné sklony vytvářet 

polygynní a polykalické kolonie (Seifert 2000). Největší 

známá polykalická kolonie tohoto druhu, nalézající se na 

lokalitě Binnendüne Altwarp (Mecklenburg-Vorpommern) 

v severním Německu, je tvořena 2550 hnízdy (Seifert 

2007). Nejzávažnější příčinou ohrožení F. foreli je ničení 

stanovišť, působené především jejich eutrofi zací a násled-

ným rychlým sukcesním zarůstáním, absencí tradičního ko-

sení, zalesňováním pastvin a luk, poklesem nebo zánikem 

pastvy ovcí a intenzifi kací pastvy skotu a koní (Bezděčka et 

Bezděčková 2008; Seifert 2000).
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V minulosti byl druh F. foreli často zaměňován s F. pres-
silabris. Ve starší české myrmekologické literatuře není 

uváděn, ale je možné, že některé údaje o F. pressilabris 

se ve skutečnosti týkají F. foreli. V současné době známe 

v České republice pět lokalit výskytu F. foreli (Bezděčka 

et Bezděčková 2008). V tomto článku popisujeme největ-

ší polykalickou kolonii F. foreli na území naší republiky

a jednu z největších známých polykalických kolonií tohoto 

druhu vůbec. 

METODY

Studovaná kolonie F. foreli se nalézá na území kraje 

Vysočina, na západním okraji obce Štěměchy, na lokalitě 

místně nazývané Vrchy nebo též Louka na vrchách (49°11‘ 

N, 15°42‘ E; 680 m n. m., 1 ha). Jedná se o bývalou obecní 

pastvinu s vyvinutými společenstvy suchých smilkových 

trávníků, která se zachovala na úzkém pásu mezi hospo-

dářským lesem a ornou půdou. Byl zde zaznamenán vý-

skyt řady regionálně významných druhů bezobratlých, 

např. motýlů Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) nebo 

Hesperia comma (Linnaeus, 1758). Lokalita je udržována 

mozaikovitým kosením, pokoseno je každoročně 80 % plo-

chy (Křivan 2008a, b).

V období 1. 2. 2008–20. 9. 2009 jsme navštívili loka-

litu celkem devětkrát. Při každé návštěvě jsme zazname-

nali hlavní fenologická pozorování. Při první návštěvě

(1. 2. 2008) jsme zaznamenali počet hnízd, výšku a průměr

(± směrodatná odchylka) jednotlivých hnízd a nejmenší

a největší vzdálenost sousedních hnízd. Při dalších návště-

vách (29. 4. 2008, 18. 6. 2008, 28. 7. 2008, 12. 8. 2008, 

18. 9. 2008, 13. 4. 2009, 30. 5. 2009, 20. 9. 2009) jsme 

studovali složení myrmekocenózy na lokalitě a sledovali 

stav populace a chování mravenců F. foreli. Celkem jsme 

strávili na lokalitě 45 hodin (dva pozorovatelé, to odpovídá 

90 hodinám jednoho pozorovatele). Dne 18. 6. 2008 jsme 
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se celkem 4 hodiny věnovali soustavnému pozorování cho-

vání mravenců.

Základní metodou při kvalitativním výzkumu myrmeko-

cenózy na lokalitě bylo vyhledávání mravenčích kolonií, 

doplňkovou metodou byl ruční sběr jednotlivých dělnic. 

Mravence jsme určovali buď přímo na místě pomocí 30x 

zvětšující lupy nebo v laboratoři za využití binokulárního 

mikroskopu Olympus SZX7. Jednotlivé druhy mravenců 

jsme determinovali podle Czechowského et al. (Czechowski 

et al. 2000) a Seiferta (Seifert 2007). Na jihozápadním okra-

ji lokality jsme zjišťovali na mezi o rozměrech ca 60 x 4 m

i kvantitativní složení myrmekocenózy, tj. počet kolonií jed-

notlivých druhů na dané ploše. Tuto část lokality jsme pro 

kvantitativní výzkum zvolili především pro její biotopovou 

homogenitu, mírný sklon a přítomnost volných kamenů, tj. 

pro vlastnosti vytvářející dobré předpoklady k výskytu růz-

ných druhů mravenců. Chování mravenců jsme studovali 

metodou přímého pozorování. Zaměřili jsme se především 

na kvalitativní stránky interakcí F. foreli s jinými druhy 

mravenců a na potravní strategie. 

VÝSLEDKY

Na lokalitě jsme zaznamenali celkem 605 hnízd F. foreli. 
Hnízda byla rozmístěna na ploše 0,54 ha (= 54 % lokality), 

což představuje průměrnou hustotu 11,2 hnízda/100 m2.

Z tohoto celkového počtu bylo 543 hnízd vybudováno 

z úlomků stébel a jemných kousků rostlinného materiálu. 

Tato hnízda dosahovala výšky 5–50 cm, medián 15 cm, 

průměr 14,2 ± 5,6 cm, a průměru 10–120 cm, medián 45 

cm, průměr 34,4 ±15,9 cm (obr. 1, 2). Nejmenší vzdále-

nost dvou sousedních hnízd byla 0 cm (hnízda se svými 

okraji dotýkala), největší 500 cm. Zbývající 62 hnízda byla 

vybudována na začátku léta (červen/ červenec 2008) v při-

léhajícím poli s ječmenem. Nacházela se ve vzdálenosti až 

8 m od stepi a byla situována v místech řidšího porostu 

ječmene, zejména tam, kde secí stroj vynechal řádky. Jejich 

nadzemní část byla vytvořena ze směsi půdy a kamínků

a dosahovala výšky až 20 cm, v několika případech však 

byla redukována nebo nebyla vybudována vůbec. V roce 

2009 byla na stejném pozemku pěstována řepka olejka 

v homogenním hustém porostu a žádné hnízdo F. foreli 
jsme zde nenašli.

Okřídlené jedince obou pohlaví jsme zaznamenali 28. 7. 

a 12. 8. 2008. V těchto dnech se mezi 11.00 a 15.00 h pohy-

bovala teplota vzduchu na lokalitě kolem 30 °C. V té době 

jsme na povrchu hnízd ani v jejich okolí nezaznamenali té-

měř žádné dělnice.

Na lokalitě Štěměchy jsme našli celkem 19 druhů mra-

venců (tab. 1). Na mezi o rozměrech ca 60 x 4 m na jihozá-

padním okraji lokality jsme zaznamenali 17 hnízd F. foreli, 
čtyři hnízda M. sabuleti, jedno hnízdo M. scabrinodis a tři 

hnízda L. fl avus.

Pozorovali jsme interakce dělnic F. foreli s dělnicemi

F. sanguinea, F. fusca, F. pratensis a C. ligniperdus. Při 

setkání jednotlivých dělnic F. foreli a F. sanguinea se mra-

venci často snažili vyhnout interakci, v několika případech 

následoval ritualizovaný či skutečný útok ze strany F. san-
guinea. V blízkosti hnízd F. foreli jsme během 60 minut 

pozorovali celkem 30 útoků dělnic F. foreli na jiné mra-

vence. Jednalo se o druhy F. fusca (27 útoků), F. sangui-
nea (jeden útok), F. pratensis (jeden útok) a C. ligniperdus 
(jeden útok). Útok začínal vždy prudkým výpadem jedné 

dělnice. Během dvou až tří sekund se objevily další dělnice, 

které atakovaného jedince zafi xovaly a kousaly jej do hlavy 

a hrudi. Napadený mravenec zůstal zcela pasivní. Do pěti 

minut atak ustal, většina útočníků opustila místo konfl iktu 

a dvě až tři dělnice napadeného jedince fi xovaly a smýkaly 

jej směrem ke svému hnízdu. 

Opakovaně jsme také zaznamenali útoky dělnic F. foreli 
na hnízda jiných druhů mravenců, která jsme odkryli při 

myrmekologickém průzkumu. Po nadzvednutí kamene, 

pod nímž bylo hnízdo těchto mravenců, nebo při otevření 

hnízdní kupky, dělnice F. foreli okamžitě atakovaly domácí 

mravence.

Hlavní pozorované potravní strategie byly sběr medovice, 

predace bezobratlých (Dermaptera, Heteroptera, Coleopte-

ra, Lepidoptera – housenky velké až 2 cm, ostatní zástupci 

čeledi Formicidae) a sbírání poraněných a mrtvých bezob-

ratlých (Homoptera, Coleoptera, Diptera a Lepidoptera). 

Při objevení potravy docházelo k rychlé mobilizaci záso-

bovačů (do 60 sekund 5–10 dělnic, do 120 sekund 30–50 

dělnic).

DISKUZE

Prostorová struktura kolonie a charakter hnízd

Polykalická kolonie F. foreli na lokalitě Štěměchy je nej-

větší známá kolonie tohoto druhu na území České republi-

ky a jedna z největších známých vůbec. 

Největší polykalická kolonie F. foreli na severoněmecké 

lokalitě Altwarp v Mecklenburgu je složena z 2 550 hnízd 

na ploše 6,24 ha (Seifert 2007). Další dosud nalezené kolo-

nie tohoto druhu jsou mnohem menší (tab. 2). Zaznamena-

ná hustota hnízd kolonie na lokalitě Štěměchy (11,2 hnízda/ 

100 m2) je ve srovnání s hustotou hnízd jiných kolonií F. 
foreli (tab. 2) vysoká. Převyšuje i hodnotu udávanou Sei-

fertem (Seifert 2007) jako typickou pro polydomní kolo-

nie F. foreli na malých plochách – 8 hnízd/100 m2. Také 

minimální vzdálenost sousedních hnízd (0 cm – hnízda se 

dotýkala) byla velmi malá. Dolek et al. (2008) uvádějí, že 

při studiu první kolonie F. foreli nalezené v Bavorsku byla 

hnízda velmi blízko u sebe, přičemž nejmenší zaznamena-

ná vzdálenost sousedních hnízd činila 40 cm.

Jednotlivá hnízda studované kolonie se navzájem vý-

razně lišila svými rozměry. Více než desetina těchto hnízd 

měla průměr větší než 50 cm. Zaznamenali jsme i mimo-

řádně velká hnízda: čtyři hnízda měla průměr 100 cm, jed-

no hnízdo 110 cm a jedno hnízdo 120 cm. Také Bliss et 
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Piel (2004) nalezli v saské kolonii čítající 48 hnízd více 

než pětinu hnízd s průměrem přes 50 cm a Bonsel et Busch 

(2003) nacházeli dokonce hnízda s průměrem až 160 cm. 

Naproti tomu Seifert (2007) uvádí maximální průměr hnízd 

F. foreli 95 cm a maximální výšku 25 cm.

Podobně Dolek et al. (2008) neobjevili žádné hnízdo 

s průměrem větším než 48 cm. Tito autoři zaznamenali zá-

roveň signifi kantní rozdíl ve velikosti a vzdálenosti hnízd, 

která se na lokalitě nacházela na dvou biotopech. Hnízda 

na trávníku se stromy a keři byla významně menší a blíže

u sebe než hnízda na opuštěném poli. Autoři předkládají dvě 

hypotézy, které by mohly vést k objasnění této situace. Prv-

ní vychází z ekologie F. pressilabris, blízce příbuzného dru-

hu s podobnými nároky na stanoviště. Podle Czechowského 

(Czechowski 1975) jsou hnízda tohoto druhu méně počet-

ná, větší a ve větších vzdálenostech od sebe na stanovištích 

s dobrými potravními zdroji. Dolek et al. (2008) usuzují, 

že v případě bavorské kolonie F. foreli mohly být na opuš-

těném poli lepší zdroje potravy než na trávníku. Druhá hy-

potéza je založena na představě, že se F. foreli snaží obsadit 

volný prostor (= bez mravenců) na opuštěném poli dříve než 

ostatní druhy mravenců. Autoři ale sami přiznávají, že tato 

hypotéza není podložena exaktními daty.

V kolonii na lokalitě Štěměchy jsme našli při poměrně 

vysoké hustotě hnízd více než desetinu relativně velkých 

hnízd, tj. s průměrem větším než 50 cm. Velká hnízda byla 

obvykle umístěna ve větší vzdálenosti od jiných velkých 

hnízd. Je možné, že velká hnízda vznikla v době, kdy by-

la kolonie méně početná. S růstem populace a poklesem 

potravních zdrojů začali mravenci kolonii „zahušťovat“, tj. 

vytvářet malá hnízda blízko u sebe.

Studovaná kolonie dosud obsadila jen něco málo přes po-

lovinu plochy lokality Štěměchy, jádro populace je na ca 

2300 m2. I když se nejméně další čtvrtina plochy lokality 

jeví jako pro F. foreli vyhovující (tj. vhodné stanovištní 

podmínky, nepřítomnost teritoriálních druhů velkých mra-

venců, početnost ostatních druhů srovnatelná s obsazenou 

částí lokality), studovaná kolonie se na ni zatím nerozšířila. 

Je možné, že kolonie na obsazené ploše dosud nedosáhla 

hustoty, při níž by kompetice jednotlivých hnízd vedla k ob-

sazování dalšího území. Kolonizaci dalších částí lokality ta-

ké může zpomalovat nebo úplně znemožnit nějaký doposud 

nepoznaný faktor prostředí. Způsob šíření F. foreli na studo-

vané lokalitě však svědčí spíše o tom, že jsou tito mravenci 

při volbě stanoviště konzervativní než o tom, že se snaží 

obsadit volný prostor dříve než jiné druhy mravenců. 

Charakter hnízda je pravděpodobně značně přizpůsoben 

biotopu a dostupnému stavebnímu materiálu. Na trávníku 

byla hnízda budována nejčastěji z úlomků trávy, na poli by-

la vytvořena z hlíny a kamínků a ve třech případech byla 

situována pod kameny.

Výskyt pohlavních jedinců

Okřídlené pohlavní jedince jsme nalézali 28. 7. a 12. 8. 

2008. Tato doba je zřejmě pro naše populace F. foreli typic-

ká, poněvadž u kolonie na lokalitě Brťoví (49°32‘ N, 16°22‘ 

E) jsme výskyt křídlatců zaznamenali ve stejném období. 

Seifert (2000) uvádí výskyt okřídlených pohlavních jedin-

ců mezi 12. 6. a 24. 8. Jedná se však o obecnou informaci, 

která může zahrnovat i pozorování populací z jižnějších lo-

kalit nebo z lokalit s nižší nadmořskou výškou, na nichž se 

okřídlení jedinci pravděpodobně líhnou dříve.

Mezidruhové vztahy

Myrmekocenóza na lokalitě Štěměchy je tvořena převáž-

ně druhy otevřených biotopů, silně teplomilné druhy zde 

však nalezeny nebyly. To odpovídá i poměrně velké nad-

mořské výšce lokality, která se pohybuje kolem 680 m.

Jednotlivé dělnice F. foreli se vyhýbaly střetu s dělni-

cemi F. sanguinea. Pokud k setkání došlo, nechovaly se 

dominantně. Tato opatrnost je pravděpodobně způsobena 

výrazným rozdílem v tělesných rozměrech dělnic obou 

druhů. Dělnice F. foreli jsou mnohem menší než dělnice 

F. sanguinea a v přímém konfl iktu by neměly příliš vel-

kou naději na vítězství. Zaznamenali jsme však, že dělnice

F. foreli jsou schopny velmi účinně útočit ve skupinách. 

Tímto způsobem napadaly příslušníky jiných druhů mra-

venců, kteří pro ně mohou být jak konkurenty, tak vhodným 

zdrojem potravy. Silnou agresi vůči jiným teritoriálním 

druhům mravenců, zejména rodů Formica a Lasius Fabri-

cius, 1804 zaznamenal i Seifert (2000).

V myrmekocenóze studované lokality mravenci F. foreli 
zjevně dominovali. O tom svědčí i poměr hnízd F. foreli
a ostatních druhů, zjištěný na jihozápadním okraji kolonie, 

který byl 17 : 8. Hnízda silně teritoriálních druhů – F. san-
guinea, F. rufa a F. truncorum – jsme nalézali na okraji 

lokality, tedy mimo teritorium F. foreli.

Potravní chování

Mravenci F. foreli lovili často ve skupinách i další bez-

obratlé živočichy, kteří pro ně představovali zřejmě výluč-

ně kořist. Potravní chování F. foreli nebylo dosud hlouběji 

studováno. Seifert (2000) uvádí jako zdroj obživy velké 

polykalické kolonie F. foreli v Brandeburgu navštěvování 

mšic na borovicích a břízách. Podobně Dolek et. al (2008) 

považují za důležitý zdroj potravy mšice. Podle našich po-

zorování je vedle trofobiózy důležitou potravní strategií

i predace a sběr uhynulých bezobratlých.

Schopnost účinného kolektivního útoku svědčí o značně 

vyvinuté sociální struktuře kolonií F. foreli, zejména o dob-

ře fungující komunikaci a vynikající schopnosti kooperace 

dělnic. Tyto vlastnosti jsou typické i pro ostatní zástupce 

rodu Formica.

Ohrožení F. foreli v České republice

Polykalická kolonie F. foreli na lokalitě Štěměchy je jed-

na ze dvou vitálních kolonií (a zároveň populací) tohoto 

druhu, známých dnes z území České republiky. Druhou ta-
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kovou kolonii (populaci) představuje polykalická kolonie 

na lokalitě Brťoví, čítající 102 hnízda (Bezděčka et Bez-

děčková nepubl. údaje). Přesto, že jsme mravence F. foreli 
hledali na řadě zdánlivě vhodných lokalit, podařilo se nám 

je dosud najít v celé České republice pouze na pěti místech 

(Bezděčka et Bezděčková 2008).Vedle dvou uvedených 

kolonií se vždy jednalo o málo početné kolonie, tvořené jen 

jedním nebo několika málo nepříliš prosperujícími hnízdy. 

Podobně Dolek et al. (2008), uvádějí, že objevili kolonii F. 
foreli pouze na jedné nevelké lokalitě v Bavorsku, zatímco 

na srovnatelných lokalitách v sousedství tento druh vzdor 

intenzivnímu hledání nenašli. Proč tomu tak je, nedokáží 

vysvětlit. Usuzují však, že hlavní příčinou lokálního vý-

skytu F. foreli je nízká schopnost šíření tohoto druhu a ná-

sledná malá pravděpodobnost (re)kolonizace vzdálenějších 

lokalit (Dolek et al. 2008). 

To by mohlo vysvětlovat i současný stav populací F. fo-
reli u nás. Prudký úbytek historických lokalit tohoto druhu, 

způsobený především zánikem pastvy a tradičního kosení, 

vedl zřejmě k poklesu početnosti F. foreli. K obnovení po-

pulací tohoto druhu nedošlo možná právě pro jeho malou 

schopnost osídlovat nová stanoviště.

Vzhledem k nízkému počtu našich populací F. foreli, 
malé ploše jejich stanovišť a nedostatečným znalostem 

ekologických nároků tohoto druhu je třeba pohlížet na

F. foreli v České republice jako na velmi snadno zranitelný 

druh. V současné době je mravenec F. foreli klasifi kován 

v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako druh ohrožený 

(Bezděčka 2005). Není však vyloučeno, že se po detailněj-

ším zmapování výskytu tohoto druhu a hlubším studiu jeho 

ekologie ukáže, že stupeň ohrožení odpovídá zařazení do 

kategorie kriticky ohrožený druh.

Tab. 1. Mravenci nalezení na lokalitě Štěměchy.

Tab. 1. Ants recorded in the locality of Štěměchy.

 

Myrmica gallienii Bondroit, 1920

M. ruginodis Nylander, 1846

M. sabuleti Meinert, 1861

M. scabrinodis Nylander, 1846

Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)

Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)

Tetramorium cf. caespitum 
Lasius fl avus (Fabricius, 1781)

L. niger (Linnaeus, 1758)

Camponotus ligniperdus (Latreille, 1802)

Formica cinerea Mayr, 1853

F. cunicularia Latreille, 1798

F. foreli Bondroit, 1918

F. fusca Linnaeus, 1758

F. pratensis Retzius, 1783

F. rufa Linnaeus, 1758

F. rufi barbis Fabricius, 1793

F. sanguinea Latreille, 1798

F. truncorum Fabricius, 1804

Tab. 2. Největší polykalické kolonie F. foreli, uváděné v literatuře. Loc – lokalita, A – plocha v m2, NN – počet hnízd v kolonii, D – hustota = počet 

hnízd/ 100 m2, S – zdroj.

Tab. 2. The largest polycalic colonies of F. foreli published in literature. Loc –locality, A – area in m2, NN – number of nests in the colony, D – density 

= number of nests/ 100 m2, S – source.

Loc A NN D S

Mecklenburg (BDR) 65400 2550 3, 9 Seifert 2007

Štěměchy (CZ) 5400 605 11,2 Bezděčka et Bezděčková 

Brandeburg (BDR) 2500 100 4 Seifert 2000

Bavorsko (BDR) 1325 94 7,1 Dolek et al. 2008

Brandeburg (BDR) 1200 78 6,5 Seifert 2000

Mecklenburg (BDR) 400 57 14,2 Schultz et Busch 2003

Obr. 1. Průměr hnízd v polykalické kolonii F. foreli na loka-

litě Štěměchy. N – počet hnízd, d – průměr v cm. 

Fig. 1. Diameter of nests in the polycalic colony F. foreli in 

the locality of Štěměchy. N – number of nests, d – diame-

ter in cm.
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SUMMARY

In this paper we describe the largest polycalic colony of 

Formica foreli Bondroit, 1918 in the Czech Republic and 

one of the largest known colonies of this species at all. 

This colony is situaed in the west periphery of the village 

of Štěměchy in the site locally called “Louka na vrchách” 

(49°11’ N, 15°42’ E; 680 m a.s.l., 1 ha.). The locality is

a former pasture with developed xerotermous grassland 

communities that persist in the narrow belt between the 

commercial forest and arable land. This locality is man-

aged by mosaic mowing (80 % every year) (Křivan 2008a, 

b).

We visited the locality nine times in 1. 2. 2008–20. 9. 

2009 (1. 2. 2008, 29. 4. 2008, 18. 6. 2008, 28. 7. 2008,

12. 8. 2008, 18. 9.2008, 13. 4. 2009, 30. 5. 2009, 20. 9. 

2009). We studied the structure of the colony of F. foreli, 
myrmecocenosis in the locality, interactions of F. foreli with 

another ant species and foraging strategies of F. foreli.

We counted there 605 nests at all in the area 0.54 ha 

(density = 11.2 nest/100 m2). There were 543 nests built 

from fi ne fragments of plants in the grassland. Average nest 

mound high (± standard deviation) was 14.2 (± 5.6) cm 

and diameter 34.4 (± 15.9) cm. Distance of neighbouring 

nests was from 0 cm (nests touched each other) to 500 cm. 

We recorded also extraordinary large nests: Four nests had

a diameter 100 cm, one nest 110 cm and one nest 120 cm. 

Another 62 nests with mounds from soil and small stones 

were built in the neighbouring barley fi eld in June and July 

2008. Their above-ground part riched 20 cm, but some-

times it was reduced or was not built. As Swedish turnip 

was grown in this fi eld in 2009, we did not found here any 

nests. Alates of F. foreli of both sexes we found in 28. 7. 

and 12. 8. 2008.

We recorded 19 ant species in the locality of Štěměchy at 

all. F. foreli dominated in the locality, but it ever attacked 

another ants collectively. Rate of nests F. foreli and another 

ants in the balk measuring ca 60 x 4 m in South-west mar-

gin of the locality was 17:8. The main foraging strategies 

were trophobiosis, predation on invertebrates (Dermaptera, 

Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera including caterpillars 

about 2 cm long, another ants) and gathering of death inver-

tebrates (Homoptera, Coleoptera, Diptera a Lepidoptera).

F. foreli is listed in the Red list of threatened species in 
the Czech Republic (Bezděčka 2005) as an endangered spe-

cies. It is not excluded that after detail survey its distribu-

tion in the Czech Republic and deeper investigation of its 

ecology it may be relevant for fi ling into the category criti-

cally endangered species.
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