
65

Acta rerum naturalium 17: 65–68, 2014 ISSN 1803-1587

ÚVOD

Ačkoli jsou rašeliništní biotopy již řadu let vyhledáva-
ným předmětem studia, stále nemáme k dispozici detailní 
informace o výskytu  a rozšíření řady organismů, které je 
obývají. K nepříliš dobře prostudovaným skupinám patří 
i mravenci, a to navzdory svému značnému ekologickému 
vlivu a bioindikačnímu potenciálu (viz např. Majer et al. 
2007, Ellison 2012).

Mravenci (Formicidae) jsou neobyčejně početní a roz-
šíření živočichové. V mnoha terestrických biotopech patří 
k hlavním obracečům půdy, ovlivňují tok energie a jsou 
převládající složkou hmyzí fauny (Hölldobler et Wilson 
1990). Pro mnohé své vlastnosti, k nimž patří zejména vy-
soká diverzita, dominance, stacionární způsob hnízdění, 
citlivost ke změnám prostředí a důležité interakce s jinými 
organismy, jsou mravenci ideálním objektem pro studie bio-
diverzity (Alonso 2000). 

V této práci předkládáme výsledky myrmekologického 
průzkumu fragmentů rašelinišť a rašelinných a pcháčových 
luk nalézajících se na území dnešní přírodní rezervace Nad 
Svitákem. Průzkum byl proveden v rámci projektu zamě-
řeného na prosvětlení lučních pramenišť a realizovaného 
pozemkovým spolkem při Pobočce České společnosti or-
nitologické na Vysočině v roce 2012. Jeho hlavním cílem 
bylo získání dat pro návrh konkrétních opatření a péče 
o lokalitu.

METODY

Studované území 

Lokalita Nad Svitákem se nachází v Kraji Vysočina, 
v katastrálním území obcí Milíčov u Jihlavy a Hojkov. Je 

situována v mělkém údolí Milíčovského potoka, v těsné 
blízkosti rybníka Sviták, v nadmořské výšce 626–656 m. 
Za biologicky nejhodnotnější části území jsou pokládány 
fragmenty rašelinišť (lučních slatinišť) s přilehlou mozai-
kou rašelinných a pcháčových luk (podrobnosti viz Ju-
řičková et Juřička 2014). Od roku 2005 je území součástí 
evropsky významné lokality Na Oklice a v prosinci 2012 
byla zřízena přírodní rezervace Nad Svitákem. V současné 
době je lokalita postižena eutrofi zací z přilehlých zeměděl-
ských pozemků a zarůstá vysokobylinnou a dřevinnou ve-
getací. Některé plochy jsou však koseny a v roce 2012 zde 
bylo zahájeno i prosvětlování lokality.

Metody průzkumu

Průzkum jsme prováděli v období červenec až říjen 2012. 
Hlavní metodou bylo vyhledávání hnízd mravenců, doplň-
kovou vyhledávání jednotlivých individuí. Z hnízd jsme 
odebírali pět až dvacet dělnic a identifi kovali je buď přímo 
na místě, nebo v laboratoři. Při identifi kaci (det. Bezděč-
ková et Bezděčka) jsme používali kapesní lupy (zvětšení 
30x) a binokulární mikroskop (Olympus SZX7, max. zvět-
šení 150×). Mravence jsme identifi kovali na základě mor-
fologických znaků uvedených v publikacích Seifert (1996, 
2004, 2007) a Czechowski et al. (2002, 2012). Z těchto 
zdrojů jsme čerpali i nomenklaturu.

Vzhledem k tomu, že z počtu nalezených hnízd nelze 
u mravenců určit s dostatečnou dávkou přesnosti efektivní 
velikost populace (viz např. Hölldobler et Wilson 1990), 
udáváme tuto hodnotu jen orientačně, většinou pouze na 
semikvantitativní škále.
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CHARAKTERISTIKA STUDOVANÝCH PLOCH

Výzkumné aktivity byly zacíleny na pět ploch vybraných 
realizátorem projektu (obr. 1).
P1: Nejzachovalejší část prameništního rašeliniště s vý-
skytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin 
a mechorostů.
P2: Plocha původního lučního slatiniště zasažená expanzí 
vysokobylinné a dřevinné vegetace (Salix aurita ad.).
P3: Plocha se vzrostlými dřevinami (Alnus glutinosa, 
Betula pendula, Betula pubescens) s mokřadním podros-
tem. Dřeviny byly během výzkumu postupně reduková-
ny s cílem vytvořit podmínky pro regeneraci slatiništních 
společenstev.
P4: Fragmenty vegetace rašelinných a smilkových luk 
v porostech postižených expanzí vysokobylinné vegeta-
ce (Filipendula ulmaria, Phalaris arundinacea, Scirpus 
sylvaticus).

P5: Plocha na pravém břehu potoka s fragmenty vegetace 
pcháčových až rašelinných luk, vysokých ostřic, tužební-
kových lad a vrbových křovin, na značné části postižená 
expanzí chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea).

VÝSLEDKY 

Na studovaných plochách jsme zaznamenali přítomnost 
devíti druhů mravenců (tab. 1). Nejhojnější výskyt – desítky 
hnízd, jsme zjistili u druhů Myrmica rubra a Myrmica rugi-
nodis, naopak u druhu Formica fusca jsme našli pouze jedno 
hnízdo a u Camponotus herculeanus jen jednotlivé dělnice. 
Největší diverzitu – sedm druhů  – jsme zaznamenali na plo-
chách P3 a P4. Na těchto plochách jsme také zjistili výskyt 
mravence rašelinného – Formica picea (P3 deset hnízd, na P4 
devět hnízd). Druhově nejchudší byla plocha P5, na níž jsme 
zaznamenali výskyt pouze jediného druhu – M. rubra.

Obr. 1. Vymezení studovaných ploch.
Fig. 1. Defi ning of plots studied. 
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DISKUZE

Na lokalitě Nad Svitákem jsme zaznamenali výskyt cel-
kem devíti druhů mravenců, což je 8,1 % ze 111 druhů mra-
venců známých v současnosti z území České republiky (cf. 
Bezděčka et Bezděčková 2011). Dva z nalezených druhů, 
patří k rodu Formica, a tedy ke zvláště chráněným druhům 
živočichů ve smyslu zákona 114/1992 Sb. v platném znění. 
Mravenec rašelinný – Formica picea – je navíc zařazen do 
červeného seznamu mravenců v kategorii kriticky ohrože-
ný druh (viz Bezděčka 2005).

Společenstvo mravenců obývající studované území není 
příliš druhově bohaté, nicméně jeho kvantitativní i kvalita-
tivní složení plně odpovídá charakteru lokality. Jeho jádro 
tvoří druhy Myrmica rubra a Myrmica ruginodis, na plo-
chách P3 a P4 i Myrmica scabrinodis. Výskyt těchto druhů 
je na mokřadních biotopech u nás (např. Bezděčka et Bez-
děčková 2011, Bezděčková et Bezděčka 2010, 2011 a ne-
publ. údaje) i v dalších evropských zemích (např. Dlusskij 
2001, Marko et al. 2004, Petal 1961, 1963, 1964) typický. 
To je pravděpodobně dáno jejich vysokou tolerancí vůči pří-
ležitostným vzestupům vodní hladiny (Marko et al. 2004).

Druhově nejbohatší společenstvo jsme zaznamenali na 
plochách P3 a P4, na nichž jme nalezli po sedmi druzích 
mravenců. Tyto plochy jsou biotopově nejpestřejší, záro-
veň jsou však ohroženy zarůstáním vyšší bylinnou vege-
tací a náletovými dřevinami a tedy i následným ústupem 
druhů vázaných na otevřené biotopy. K takovým druhům 
patří např. mravenec Myrmica scabrinodis nebo mravenec 
rašelinný – Formica picea.

Za faunisticky i ochranářsky nejcennější výsledek své-
ho průzkumu, přispívající k nadregionálnímu významu 
přírodní rezervace Nad Svitákem, považujeme potvrzení 
přítomnosti mravence rašelinného. Tento druh je jedním 
z mála skutečně tyrfofi lních mravenců žijících v Evropě 
(Seifert 2004). Vzhledem k izolovanosti a mimořádné zra-
nitelnosti rašeliništních biotopů je v mnoha zemích včetně 

České republiky ohrožen fragmentací a zánikem stanovišť 
(Fowles et Hurford 2006, Bezděčková et Bezděčka 2011). 

Výskyt mravence rašelinného byl na lokalitě Nad Svitá-
kem zaznamenán již v roce 2003 (Bezděčková et Bezděčka 
2007, 2010, 2011). Proto zde byl v roce 2004 proveden prů-
zkum zaměřený na skladbu myrmekofauny na výzkumné 
ploše o velikosti 100 m2 umístěné severně od plochy P4. 
Ten odhalil přítomnost 13 hnízd (30 % všech nalezených 
hnízd mravenců) mravence rašelinného (Hávová et Paulo-
vá 2004). Poté však v těchto místech došlo k prudké ex-
panzi vyšší vegetace a od roku 2009 tu již nebylo nalezeno 
ani jedno hnízdo (Bezděčková et Bezděčka 2010). Tři malá 
hnízda jsme v letech 2009–2010 našli ca 200 m severozá-
padně od původní plochy, nicméně  na celém území zjevně 
poklesla kvalita stanovišť vhodných pro tento druh i pro 
další druhy organismů s podobnými ekologickými nároky 
(Bezděčková et Bezděčka 2010).

Nález celkem 19 hnízd na plochách P3 a P4 v roce 2012 
vypovídá o tom, že na území dnešní přírodní rezervace Nad 
Svitákem stále přežívá malá populace mravence rašelin-
ného. Zajímavé bude sledovat dopad prosvětlení lokality 
a vliv zavedení tzv. ochranářského managementu na její 
dlouhodobý vývoj.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme J. Juřičkovi a K Juřičkové za poskytnutí in-
formací týkajících se vegetace výzkumných ploch. Vý-
zkum byl součástí malého projektu: Společně s vlastníky 
– prosvětlení lučních pramenišť Nad Svitákem, který byl 
realizován v rámci programu rozvoje pozemkových spolků 
Českého svazu ochránců přírody a fi nančně podpořen Mi-
nisterstvem životního prostředí České republiky.

Tab. 1. Druhy nalezené na studovaných plochách.
P1 až P5 – studované plochy (viz obr. 1); j – nalezeny pouze jednotlivé dělnice, 1 – nalezeno max. pět hnízd, 2 – nalezeno šest až deset hnízd, 3 – nalezeno 
více než deset hnízd, *– přesný počet hnízd. Ohrožení: § – zvláště chráněný druh podle zák. 114/1992 Sb. a Vyhlášky 395/1992 Sb. v platném znění, 
RL – zahrnutý v červeném seznamu (Bezděčka 2005), EN – ohrožený, CR – kriticky ohrožený. 
Tab. 1. Ant species recorded at plots studied.
P1 to P5 studied plots (see Fig. 1); j – only individual workers found; 1 – max. fi ve nests found; 2 – six to ten nests found; 3 – more than ten nests 
found, *– the exact number of nests. Threat: § – particularly protected species according to the Act 114/1992 Coll., as amended, RL – included in red list 
(Bezděčka 2005), EN – endangered, CR – critically endangered. 

Druh P1 P2 P3 P4 P5 Ohrožení §/RL
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) - 3 3 3 1 -
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 3 3 3 3 - -
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 1 - 3 3 - -
Formica fusca Linnaeus, 1758 - - 1 - - EN
Formica picea Nylander, 1846 - - 2(10*) 2(9*) - EN/CR
Lasius fl avus (Fabricius, 1781) - - - 1 - -
Lasius niger (Linnaeus, 1758) - - - 1 - -
Lasius platythorax Seifert, 1991 1 1 1 1 - -
Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758) - - j - - -
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