Proč je chránit ?
Lesní mravenci dokáží ulovit velké množství hmyzu. Při kalamitách jsou schopni utlumit různé škůdce, jako jsou obaleči,
bekyně, píďalky, bourovec, ploskohřbetky a další. Ve zdravém
lese z nich jejich velká početnost dělá vůbec nejúčinnější lovce.

Kam se obrátit ?
Chcete-li přispět k ochraně lesních mravenců, kontaktujte
nás! V dlouhodobé péči Sdružení Krajina je na tři tisíce mravenišť
lesních mravenců. Uvítáme Vaši pomoc i informace. Napište na
naši e-mailovou adresu mravenci@sdruzenikrajina.cz. Další informace najdete na www.sdruzenikrajina.cz.

LESNÍ MRAVENCI
proč a jak je chránit

Mravenci jsou důležitým zdrojem potravy. V období nedostatku se jimi živí mnoho druhů ptáků. V jejich okolí bývá zvýšený výskyt zejména datlů a žlun. Významní jsou i pro plazy,
obojživelníky či drobné savce.

Zcela nedoceněn je vliv mravenců na půdu. Bylo zjištěno,
že jejich přítomnost zvyšuje množství živin v půdě, pomáhá
tvorbě humusu, zlepšuje kvalitu povrchových vod a usnadňuje
obnovu lesa. Na půdě obohacené mravenci se mladým stromkům lépe daří.

Kde jich potkáte skutečně mnoho ?
V ČR jsou známy tři lokality s více než tisícem mravenišť na
méně než sto hektarech: jižní svahy Kleti (CHKO Blanský les),
u chaty Alfrédka (CHKO Jeseníky) a na Šebeni (okres Žďár nad
Sázavou). Na většině území republiky však mravenci téměř chybí
– tvoří ojedinělé shluky méně než deseti hnízd.

Tato publikace vznikla s podporou Fondu Vysočiny
Vydalo: Sdružení Krajina, Počítky 3, Žďár nad Sázavou
www.sdruzenikrajina.cz, info@sdruzenikrajina.cz
Text: M. Daďourek, Foto: archiv, L. Dajč
Počet výtisků: 5000 ks
©2005

Kdo jsou lesní mravenci ?
V ČR žije více než 100 různých druhů mravenců. Z nich
jen asi šest patří mezi lesní mravence. Jsou výjimeční tím, že
si budují typická mraveniště z jehličí, úlomků trav a větviček.
Dělnice mají černo-rezavé zbarvení.

Čím jsou lesní mravenci zajímaví ?
Mravenci jsou nejpočetnější skupinou živočichů na planetě. V jednom mraveništi lesních mravenců může být až několik
milionů jedinců a několik stovek královen. Královny se dožívají
ve světě hmyzu nevídaného věku - přes dvacet let. Dělnice žijí
běžně několik let (oproti týdnům či měsícům života včel a jiného hmyzu).

samec mravence lesního

Jak vypadá mraveniště ?
Větší část mraveniště je skryta pod zemí. Nadzemní kupa
slouží jako inkubátor. Mravenci v ní udržují vyšší teplotu
(30 – 40 oC), která prospívá vývoji potomstva - kukel.

Různí jedinci vykonávají v mraveništi odlišná zaměstnání a
specializace. Dělnice jsou poměrně nezávislé – nejsou ovládané
královnami. K obživě jim slouží medovice od mšic. Hmyz loví
především pro své žravé larvy. O potravu se spravedlivě dělí.
Jejich volátko neuvolní do žaludku ke strávení více, než je potřeba.

Nejdůležitějším smyslem pro mravence je čich. Dokáží čichem poznat nejen kdo jste, ale i kde stojíte, jak jste asi velcí, zda se pohybujete, a kde jste byli před několika minutami.
z kterého jsou mraveU jiných mravenců rozeznají,
niště, jakou mají náladu, kdy a
co naposledy jedli
i zdravotní stav.

Proč jich ubývá ?
Lesní mravenci by přirozeně měli být ve většině našich
lesů v počtu několika mravenišť na hektar. Ještě v 50. letech
20. století byli v ČR všude hojní. Dnes máme i lesy o mnoha
tisících hektarech zcela bez mravenišť.

Za úbytkem lesních mravenců stojí především způsob lesního hospodaření v minulosti. Lesy mají změněnou druhovou
skladbu, jsou velmi tmavé (pod stromy leckde nevydrží ani tráva) a monotónní.
V minulém století lesní mravence na pokraj vyhubení přivedli velkoplošné holoseče, které z lesa kolem mravenišť naráz vytvořily nekonečnou planinu. Ke všemu špatnému přispěly chemické postřiky a celkové znečištění prostředí.

Jak jim pomoci ?
V lesním hospodaření se již mnohé zlepšilo. Přesto je třeba lépe dbát o světlost a rozmanitost porostů. Důležitý je větší
podíl listnáčů. Přímo lze zbývajícím mraveništím přispět odbornou péčí. S mapováním a kontrolami může pomoci každý.
Vysekávání buřeně, prosvětlování, přesuny či ochrana před
nadměrnými útoky ptáků a zvěře již vyžaduje speciální znalosti a povolení. Velmi důležité je i dnes lidem vysvětlovat, že
mraveniště nemají být ničena.

