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Abstrakt
Mravenci jako sociální hmyz se složitou sítí vztahů v rámci kolonie, populace, druhu a
samozřejmě i se všemi složkami prostředí, ve kterém žijí, jsou ovlivňováni řadou faktorů.
Málokdy má významný vliv pouze jeden faktor, většinou je nutno brát v potaz více
proměnných. Cílem této práce je zjistit změny v jejich abundanci nebo biomase podél
vybraných ekologických gradientů, jmenovitě teploty, tak jak se mění v gradientu zeměpisné
šířky nebo nadmořské výšky a dále několika častých disturbančních faktorů jako je
fragmentace prostředí, požáry a pastva. Informace o této problematice jsou zjišťovány
prostřednictvím sběru dat z odborných článků a publikací. Zvyšování teploty má za následek
zmenšení velikosti jednotlivců i kolonií, tedy úbytek biomasy, ale abundance mravenců se
nesnižuje. Výsledky studií platnosti Bergmannova pravidla jsou zatím rozporuplné. Teplota
jako hlavní faktor tohoto pravidla nedokáže vysvětlit zjištěné změny. Ukazuje se, že vliv má i
dostupnost zdrojů, uváděná jako čistá primární produkce. Ta společně s teplotou a srážkami
ovlivňuje nejen abundanci a biomasu, ale také druhové bohatství. Fragmentace habitatů nemusí
mít na mravence negativní vliv, záleží na intenzitě disturbance. Výsledkem fragmentace
habitatu může být i zvýšení abundance mravenců, až silná disturbance vede ke snížení
abundance a biomasy. Vliv požárů na abundanci a biomasu mravenců roste se zvyšující se
prostorovou strukturovaností habitatu a se snižující se frekvencí přirozeného výskytu požárů.
Celkovou abundanci mravenců neovlivňuje, změní se abundance jednotlivých skupin. Vliv
pastvy je velmi variabilní od snížení abundance a biomasy, nulový vliv až po zvýšení
abundance, což je nejčastěji pozorovaný vliv.
Klíčová slova: mravenci, abundance, biomasa, teplota, Bergmannovo pravidlo, zeměpisná
šířka, nadmořská výška, fragmentace habitatů, požár, pastva
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Abstract
Ants are social insects with complex relationship within colony, population, species
and with environment they live in. There are many factors affecting ant communities. Their
combination has usually more crucial effect than just a single one. This work investigates
changes in ant abundance and biomass along environmental gradients, predominantly
temperature and some disturbance gradients – habitat fragmentation, fire and grazing.
Information about this problematics were collected by data mining from professional literature.
Raising temperature cause smaller worker and colony size, thus biomass decreases, however
ant abundance is not affected. It is not yet clear whether Bergmann’s rule could be applied to
ants. The combination of temperature and net primary productivity affects ant abundance.
Temperature alongside with net primary productivity and precipitation determine not only
abundance and biomass of ants, but their species diversity too. Habitat fragmentation do not
necessarily cause ant abundance and biomass to decline, at sites with lower disturbance level
ant abundance can even increase. Effect of fire on ant abundance and biomass is more severe
at locations with higher structural complexity of vegetation and lack of natural fire appearance.
Total abundance is not affected, however abundance within ant assemblage is changed.
Grazing has variable effect on ant abundance, both negative and zero effect were showed, but
increase in abundance is recorded most often.
Keywords: ants, abundance, biomass, temperature, Bergmann’s rule, latitude, altitude,
habitat fragmentation, fire, grazing
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1. Úvod
Mravenci patří bezesporu k nejúspěšnějším skupinám živočichů osidlujícím zemský
povrch. V suchozemských biotopech jsou prakticky všudypřítomní; hned po člověku jsou to
zeměpisně nejrozšířenější sociálně žijící tvorové. Je to druhově bohatá skupina eusociálně
žijícího blanokřídlého hmyzu, čítající zhruba 12 000 popsaných druhů; ovšem celkový počet
jejich druhů je odhadován specialisty na zhruba dvoj- až trojnásobek tohoto čísla. Počet jejich
jedinců je odhadován na neuvěřitelnou hodnotu vyjádřenou šestnáctimístným číslem (tj.
desítky tisíc bilionů), a jejich biomasa byla vypočtena jako srovnatelná s biomasou lidstva
(Hölldobler & Wilson, 1997; Žďárek, 2013).
Mravenci jsou nejen prakticky všudypřítomní, ale v průběhu evoluce se u nich také
vyvinula velmi široká škála morfologických přizpůsobení k nejrůznějším způsobům života a
k využívání velkého spektra potravních zdrojů. I když jejich druhové bohatství představuje jen
necelá dvě procenta známého počtu druhů hmyzu, díky početnosti jedinců tvoří možná i více
než polovinu biomasy veškerého hmyzu. A protože jsou mezi nimi jak dravci (jsou např.
nejvýznamnějšími predátory hmyzu, pavouků a jiných drobných bezobratlých živočichů), tak
druhy živící se medovicí mšic a červců, ale i semeny rostlin, houbami apod. ovlivňují život a
vývoj velkého počtu druhů rostlin a živočichů. Na druhé straně jsou sami potravou mnoha více
či méně specializovaných predátorů hmyzu. Jsou proto velmi významnou složkou ekologie
krajiny.
Pro svůj nesporně velký význam v přírodě jsou také často studovanou skupinou hmyzu.
Jsou zkoumány nejrůznější aspekty jejich života – počínaje klasickými entomologickými
disciplínami jako taxonomie a faunistika, studujícími jejich druhové bohatství a rozšíření přes
jejich úžasnou chemickou (feromonální) komunikaci a sociální interakce v jejich koloniích až
po nejrůznější aspekty jejich ekologie (vazbu na prostředí, interakce s různými druhy živočichů
a rostlin atd.). Výsledky těchto studií jsou velmi zajímavé a přínosné, ale často i rozporuplné
až protichůdné.
Cílem této kompilační práce je shrnout dostupné poznatky o tom, zda a případně jak
vybrané ekologické gradienty různých faktorů, jmenovitě teploty a několika typů disturbancí,
ovlivňují distribuci abundance a biomasy společenstev mravenců podél škály hodnot těchto
gradientů.
Seznam některých termínů používaných v textu:
dominantní podčeleď Dolichoderinae – dominují početně a behaviorálně v teplém a otevřeném prostředí
generalisté z podčeledi Myrmicinae – velmi rozšířené rody, které dokáží ovládnout zdroje
chemickou obranou, často jsou dominantními při absenci Dolichoderinae
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kryptický druh – malý druh žijící skrytě, např. pod zemí, v listové opadance, trouchnivějícím
dřevě; tyto druhy jsou abundantní a diversifikované v lesích
monodomní druh – druh, u kterého jedna kolonie tvoří jedno hnízdo
monogynní druh – druh, který má v kolonii jen jednu královnu
myrmekochorie – šíření semen některých rostlin mravenci
NPP – čistá primární produkce (množství uhlíku v gramech vázané rostlinami na jednom m2
za jeden rok, po odečtení respirace)
oportunisté – nespecializované, málo kompetitivní druhy s širokým rozšířením; obzvláště
abundantní jsou tam, kde je nízká druhová diverzita nebo kde je málo behaviorálně
dominantních mravenců
polydomní druh – druh, u kterého jedna kolonie tvoří dvě nebo více vzájemně propojených
hnízd
polygynní druh – druh, který má v jedné kolonii více královen
Q10 – změna rychlosti enzymatických reakcí při zvýšení teploty o 10 ºC
specializovaný predátor – druh, který je přizpůsobený k lovu konkrétní kořisti; obvykle žijí
v nízkých denzitách ve všech habitatech
2. Vliv klimatu a jeho změn na organismy
Životní podmínky jsou v různých částech světa rozdílné, protože různé části povrchu naší
planety se liší svou topologií a povahou geologických útvarů. Liší se i mírou dopadu sluneční
záření na zemský povrch a tudíž i klimatem. Klima je dáno nejen množstvím energie dopadající
na povrch, ale i jejím rozdělením během roku a tomu odpovídajícím sezónním průběhem teplot
a interakcí tepla s vlhkostí, kdy díky nerovnoměrnému rozdělení teplot dochází i ke střídání
tlakových výší a níží, a tím oblastí s vlhkým a suchým klimatem (Kopáček & Bednář, 2009).
Intenzita záření ovlivňuje teplotu a skupenství vody, která je k životu nezbytná. Nejméně
slunečního záření dopadá v oblastech pólů, kde se voda nachází nejčastěji v pevném skupenství
a nejvíce ho dopadá v oblastech tropů. Množství dopadajícího záření ovlivňuje účinnost
fotosyntézy, přičemž sluneční energie vázaná během fotosyntézy je základem hlavních
biologických procesů planety (Begon et al., 1997).
Intenzita slunečního záření není jediným parametrem určujícím účinnost fotosyntézy a
produkci rostlinné biomasy, významný vliv má i dostupnost vody, živin a teplotní rozmezí
prostředí, které musí být vhodné pro růst rostlin. V tropických oblastech, kam dopadá značné
množství slunečního záření, se voda silně vypařuje a může být tedy vzácná. V suchých
oblastech rostliny ztrácejí velké množství vody při transpiraci, primární produkce v nich proto
stoupá lineárně s rostoucím množstvím srážek. Obecně je však primární produkce suchých
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oblastí nízká, což je dáno nejen nedostatkem vody, ale i řídkou vegetací, která zachycuje pouze
část z celkového množství záření. Pro lesy obecně platí, že jejich primární produkce roste
s klesající zeměpisnou šířkou, největší je v tropických deštných lesích. Produkci omezuje
převážně teplota a množství záření, dalším faktorem je délka období, po které mají rostliny
fotosynteticky aktivní listy a míra olistění (Begon et al., 1997).
Rozlišujeme různé podnebné pásy, charakterizované teplotou, srážkami a mírou slunečního
záření. Klimatické podmínky spolu s dalšími faktory prostředí ovlivňují výskyt druhů. Na
oblast rozšíření druhů, jejich složení a abundanci mají pochopitelně významný vliv změny
klimatu. Například cykly kvartérních dob ledových a meziledových v utvářely současné
rozšíření druhů. V dnešní době jsme v období meziledovém a to takové fázi, kdy
z nejrůznějších příčin probíhá zvyšování teplot.
Řada terestrických živočichů posouvá v současnosti svůj areál v rámci zeměpisné šířky i
nadmořské výšky v reakci na klimatické změny (Chen et al., 2011; Parmesan & Yohe, 2003).
Tyto přesuny jsou sice variabilní u různých druzích, obecně se však druhy většinou přesouvají
z nižších nadmořských výšek i zeměpisných šířek do vyšších. Na největší vzdálenosti se
přesouvají živočichové z oblastí s největší mírou oteplení (Chen et al., 2011). Oteplení také
může mít vliv na vazby mezi rostlinami a živočichy na vyšších trofických úrovních, přičemž
může dojít až k přerušení těchto vazeb. Vliv na interakce mezi druhy může být značně
proměnlivý, některé druhy se po proběhlých změnách mohou stát vzácnými nebo se naopak
jejich abundance může zvýšit (van der Putten et al., 2010). Teplota má u ektotermních
živočichů vliv na řadu funkcí, např. rychlost metabolismu a tělesnou velikost, které
v dospělosti dosáhnou. Klimatické změny mohou mít na ektotermní živočichy vliv
zprostředkovaný zvyšující se teplotou (Chen, 2015).
Společně s klimatickými podmínkami mají na rozšíření druhů významný vliv i disturbance.
Disturbance ovlivňují charakter prostředí, což má vliv na organismy, které se v něm nacházejí.
Mohou mít významný vliv na biodiverzitu. Menší disturbance například vytvoří v lese
osvětlený úsek, který vyhovuje světlo- a teplomilným druhům. Disturbance, která zásadním
způsobem poškodí a změní charakter původního prostředí, může mít za následek snížení
početnosti druhů a společenstvo se neobnoví do původní podoby. V současnosti probíhající
disturbance jsou ve velké míře způsobované člověkem.
3. Teplotní tolerance mravenců, důsledky oteplení
Teplota je jedním ze základních fyzikálních faktorů prostředí a ovlivňuje všechny
organismy. Určuje rychlost metabolismu, ovlivňuje aktivitu organismů a může být hlavním
faktorem ovlivňujícím zeměpisné rozšíření organismů. Je-li pro konkrétní druh prostředí příliš
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chladné nebo příliš teplé, nedokáže v něm žít. Nutnost zvládnout teplotní extrémy vedla
k vývoji mnoha termoregulačních adaptací u organismů. Různé strategie hmyzu k udržení
tělesné teploty na hodnotě umožňující aktivitu shrnuje ve své knize např. Heinrich (1999).
Veškerý hmyz, tedy i mravenci, patří k ektotermním živočichům, jejichž tělesná teplota je
velmi závislá na teplotě jejich prostředí. Každý druh má určitou termální (teplotní) toleranci –
rozsah teplot, při kterých je schopen aktivovat. Ta je vymezena dvěma body: kritickým
teplotním minimem (CTmin), což je nejnižší teplota, a kritickým teplotním maximem (CTmax),
což je nejvyšší teplota, při které je jedinec schopen koordinovaného pohybu a tudíž smysluplné
aktivity. Při dosažení těchto limitních teplot organismus ztrácí svalovou koordinaci a přichází
strnulost chladem nebo začínají nekoordinované křeče (Kaspari et al., 2014; Lutterschmidt &
Hutchinson, 1997). Mravenci jsou obvykle považováni za teplomilnou skupinu. Jejich
diverzita je větší v teplých oblastech, teplota pozitivně ovlivňuje rychlost jejich pohybu
(Holldöbler & Wilson, 1997).
Jsou postulována dvě pravidla popisující geografickou závislost termální tolerance.
Janzenovo pravidlo (často nazývané hypotéza klimatické variability) říká, že větší variabilita
teplot prostředí je spojena s větším rozsahem termální tolerance u organismů. Brettovo
pravidlo říká, že je menší geografická variabilita hodnoty kritického teplotního maxima než
teplotního minima. Teplotní tolerance mravenců jsou v souladu s Janzenovým a Brettovým
pravidlem. Průměrná hodnota kritického teplotního minima se u mravenců snižuje
s nadmořskou výškou, což je pochopitelné. Ve vyšších nadmořských výškách jsou nižší
minimální teploty než v nižších, zatímco rozdíly mezi vysokými teplotami nejsou zřetelné
(Bishop et al., 2017).
Většina studií se v souvislosti s probíhajícím oteplováním zaměřila na horní hranici
termálních tolerancí mravenců. Tolerance nízkých teplot ovšem také může mít podstatný vliv
na diverzitu mravenců a rozšíření druhů. Změnami teplot je méně ovlivněna abundance těch
druhů, které mají nižší hodnotu CTmin. U druhů s vysokou hodnotou CTmin se abundance
s rostoucí minimální teplotou zvýší (Bishop et al., 2017). V Appalačském pohoří ve Spojených
státech došlo ke zvýšení minimálních teplot, což umožnilo druhu Aphaenogaster rudis obsadit
vyšší polohy. Tento druh má vyšší hodnotu kritického teplotního minima než Aphaenogaster
picea a vyskytuje se v nižších nadmořských výškách. Díky zvýšení minimální teploty se tak
mohl A. rudis přesunout i do vyšších poloh, kde konkurenčně vytlačil A. picea. Tato změna
v rozšíření druhů může mít vliv i na rostliny. Teplomilnější A. rudis může začít aktivovat na
jaře později než by začal chladnomilnější A. picea. Tím pádem nerozšíří semena rostlin
kvetoucích brzy na jaře (Warren & Chick, 2013).
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V Rusku se rapidně zvýšila abundance a oblast rozšíření druhu Formica exsecta poté, co
se zvýšila minimální teplota půdy v rámci pravidelných klimatických fluktuací. Jedná se o lesní
druh, který má v rámci rodu nejmenší toleranci nízkých teplot. Během chladného období je
vzácný, ale během oteplení se pro něj vytvořily vhodné podmínky, mohl obývat větší množství
biotopů a stal se dominantním (Alfimov et al., 2011).
Společenstva australských vysokohorských bezobratlých nebyla pokusným zvyšováním
teploty významně ovlivněna. Autor předpokládal, že se společenstva budou přesouvat do
vyšších nadmořských výšek, většina skupin však nevykazovala odezvu. U chvostoskoků se
zvýšila s pokusným oteplením abundance. Změna abundance však byla zanedbatelná
v porovnání s přirozenými abundancemi v různých nadmořských výškách (Nash et al., 2013).
Horní hranici teplotní tolerance mohou významně ovlivnit i další stresové faktory, např.
nedostatek potravy. Jejich kombinace může teplotní toleranci negativně ovlivnit. Laboratorně
bylo zjištěno, že u druhu Aphaenogaster picea se snížila teplotní tolerance vyhládlých jedinců
o 65% (Nguyen et al., 2017).
Změna klimatu má za následek i teplejší zimy. To u ektotermních organismů povede
k vyššímu metabolickému výdeji. U přezimujících druhů, které jsou vystaveny chladnému
vzduchu, může být vyšší mortalita. Teplejší zimy však mohou být prospěšné pro druhy, které
jsou vůči chladu méně tolerantní. Například druhu Temnothorax curvispinosus umožňují vyšší
teploty během zimy pohybovat se po jejím skončení rychleji. Mravenci tím pádem budou moci
být s nástupem teplejších dní výkonnější. Druh tudíž bude schopný lépe přežít v chladných
oblastech, protože bude schopen získat více potravy. Pokud se zvýší počet teplých dní během
roku, budou mravenci schopni i delší dobu aktivovat (MacLean et al., 2017).
Očekává se, že vlivem klimatických změn bude ovlivněna distribuce druhů, druhy se
aklimatizují, vlivem přírodního výběru se adaptují novým podmínkám nebo vyhynou. Na
přizpůsobení se teplotním podmínkám může mít vliv i fenotypová plasticita. Mravenec
Aphaenogaster senilis dokáže rychle přizpůsobit svou termální resistenci lokálním
podmínkám. Pokud se larvy a kukly vyvíjely za vysokých teplot, dosáhli dospělci menší
velikosti, což není překvapivé, měli však lepší termální resistenci než jedinci vyvíjející se za
nižších teplot (Oms et al., 2017). U druhu Temnothorax curvispinosus mají lepší termální
toleranci vůči zvyšujícím se teplotám populace z města než populace z venkova. Populace
z městského prostředí, které se ve srovnání s okolní krajinou rychleji a více ohřívá, mají vyšší
hodnotu kritického teplotního maxima (Diamond et al., 2018). Lepší tolerance vysokých teplot
u městských kolonií v porovnání s těmi z venkova byla pozorována i u mravenců druhu Atta
sexdens (Angilletta et al., 2007).
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Bylo zjištěno, že druhy jejichž dělnice mají vyšší hodnotu CTmax potřebují také vyšší
teplotu pro vývoj plodu, přežití a růst kolonie. Tyto druhy mají také kratší období aktivity než
druhy méně tolerantní k vysokým teplotám. Vztah mezi CTmax, teplotními požadavky plodu a
sezónní aktivitou může vést ke dvěma odlišným strategiím přizpůsobení se rostoucí teplotě.
Při první budou mravenci shromažďovat potravu při vyšších teplotách po kratší období sezóny.
Při druhé budou aktivní při nižších teplotách, ale potravu budou shromažďovat po delší období
sezóny (Penick et al., 2016).
Ektotermní organismy dosáhnou vlivem oteplení menší tělesné velikosti, jejich
metabolismus je při vysokých teplotách rychlejší a proto se rychleji vyvíjejí. Menší velikosti
mohou organismy dosáhnout také, pokud se jim vlivem oteplení sníží dostupnost potravy
(Sheridan & Bickford, 2011).
Při zvýšení průměrné teploty lze u mravenců očekávat pokles biomasy dělnic ve
společenstvu o 9-31%. Způsobeno by to bylo kombinací různých faktorů, např. fenotypové
plasticity, přírodního výběru a „třídění druhů“ (species sorting). Kolonie s malými dělnicemi
jsou úspěšné při invazích, v případě oteplení lze očekávat více invazí (Kaspari, 2005).
Kaspari et al. (2014) uvádí, že mravenci žijící v teplém podnebí tropů mají obecně teplotní
toleranci s menším rozmezím a vyššími hodnotami kritického minima a maxima. V Panamě
měly velké druhy mravenců širší rozmezí teplotní tolerance než ty malé. Mravenci žijící
v korunách stromů měli vyšší toleranci vůči vysokým teplotám než ti hnízdící na zemi. Rozsah
tolerancí vysokých teplot u mravenců zahrnoval 74% celosvětově známé variability.
Ektotermní živočichové žijící v nižších zeměpisných šířkách jsou citlivější vůči oteplení
než ti žijící ve vyšších zeměpisných šířkách. Dáno je to tím, že živočichové v teplých oblastech
žijí v prostředí, kde se teploty blíží jejich horní hranici teplotní tolerance, zatímco živočichové
nacházející ve vyšších zeměpisných šířkách žijí v chladnějším prostředí, kde teploty
nedosahují hodnot jejich horní hranice teplotní tolerance. Živočichové žijící ve vyšších
zeměpisných šířkách mají také větší rozsah teplotní tolerance. Řada druhů tropických
živočichů má úzké rozmezí teplotní tolerance, omezenou schopnost přizpůsobit se teplotě okolí
a rozptýlit se, jsou tak nejnáchylnější vůči oteplení (Deutsch et al., 2008; Diamond et al., 2012,
2013). Výjimkou samozřejmě nejsou ani mravenci. Teplotní tolerance se u nich snižuje
směrem k rovníku a je ovlivněna sezónností prostředí. Větší rozsah teplotní tolerance mají
mravenci žijící v prostředí, kde se střídají roční období, např. v mírném pásmu. Vůči oteplení
jsou citlivější mravenci, kteří žijí v teplých vlhkých lesích a v menší míře ti, kteří shánějí
potravu pod zemí. I když se vyšší míra nárůstu teplot očekává ve vyšších zeměpisných šířkách,
nejvíce jí budou postiženy druhy mravenců žijící v tropech, zvláště ty žijící v korunách stromů.
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V tropických oblastech se přitom nachází největší druhová rozmanitost nejenom mravenců
(Diamond et al., 2012).
Vůči oteplení mohou být citliví i mravenci z nižších zeměpisných šířek v rámci
mírného pásma. Druhy s nižší tolerancí vysokých teplot byly méně abundantní a jejich snaha
získávat potravu se snížila. U druhu Temnothorax curvispinosus bylo teplotní rozmezí, ve
kterém přežívaly dělnice, širší než teplotní rozmezí vhodné pro růst kolonie (Diamond et al.,
2013).
Morfologické vlastnosti a ekologie druhů jsou z velké části ovlivňovány charakterem
prostředí, ve kterém žijí. Různá prostředí mají rozdílné charakteristiky, např. teplotu, úhrn
srážek, vlhkost, prostorovou strukturovanost habitatu nebo míru disturbancí. Aby druh dokázal
v daném prostředí přežít, musí být přizpůsobený podmínkám, které v něm panují. Lze
očekávat, že organismy žijící ve stejném typu prostředí budou mít podobné nebo stejné
adaptivní strategie a naopak zástupci stejného rodu se budou v rozdílných podmínkách lišit
svými přizpůsobeními životu v daném habitatu (Schofield et al., 2016).
Jako příklad může posloužit srovnání dvou rozdílných habitatů - deštného lesa a pouště.
Tropický deštný les je prostředím s vysokou primární produkcí, vlhkostí, prostorovou
strukturovaností, teplota je v průběhu roku poměrně stálá a míra osvětlení je nízká. V poušti je
produkce, dostupnost vody a prostorová strukturovanost nízká, hodnoty teplot se výrazně liší
během dne a noci. Druhy mravenců žijící na pouštích jsou obecně větší, mají delší končetiny,
větší oči a jsou více melanizované než druhy žijící v deštném lese. V pouštním prostředí
s nízkou produkcí jsou mravenci převážně generalisty, zatímco v prostředí pralesa s vysokou
produkcí je větší míra specializovaných druhů. Dlouhé končetiny jsou vhodnější pro pohyb
v homogenním prostředí a větším mravencům umožňují efektivnější pohyb než těm malým
(Schofield et al., 2016). To postuluje hypotéza velikosti zrna (size-grain hypothesis), která bere
v úvahu, že s klesající velikostí těla organismu se pro ně prostředí stává členitějším a výhody
dlouhých končetin se snižují s klesající velikostí těla. Tato hypotéza předpovídá, že se u
mravenců délka končetin bude zvyšovat s rostoucí velikostí, respektive hmotností těla (Kaspari
& Weiser, 1999).
Kaspari et al. (2014) uvádí, že hraniční vrstva vzduchu těsně nad nějakým povrchem může
být o několik stupňů teplejší než vzduch nad touto pouze několikamilimetrovou vrstvou. Velcí
mravenci, kteří mají dlouhé končetiny, se mohou pohybovat nad touto hraniční vrstvou a
vyhnout se teplotním podmínkám, které by pro ně jinak mohly být letální. Velcí mravenci jsou
také resistentnější vůči vysychání. Tmavé zbarvení pouštních mravenců slouží jako ochrana
proti UV-B záření (Bishop et al., 2016; Schofield et al., 2016). Společenstva mravenců
v teplých a vlhkých oblastech mají světlou kutikulu a velcí mravenci z chladných oblastí ji
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mají tmavou, což jim umožňuje lepší termoregulaci. Mravenci mají tmavou kutikulu i v teplých
oblastech s vysokou intenzitou UV-B záření, tmavé zbarvení jim slouží jako ochrana (Bishop
et al., 2016).
Ve vysokých zeměpisných šířkách se mravenci vyhýbají chladnému období pomocí
hibernace. Mravenci hibernují v těsných shlucích; u rodu Leptothorax ho tvoří dělnice,
královny a larvy, u rodu Camponotus v něm mohou být i okřídlení pohlavní jedinci. Ve středu
shluku jsou larvy, královny a chůvy, obklopeny jsou sběrači potravy a vojáky. Ti začnou
hibernovat jako poslední a při zvýšení teplot se jako první probouzí. Jedinci ve středu shluku
jsou chráněni před vysycháním, nadměrnou vlhkostí nebo mechanickým poškozením krystalky
ledu. Vstupy do hnízda mravenci během zimy uzavírají pomocí částeček půdy a dřeva. I když
je hnízdo chráněné vrstvou sněhu, teplota v něm může poklesnout až k -30 ºC. Na podzim
začnou larvy i dospělci akumulovat ve svém těle velké množství glycerolu, který působí jako
nemrznoucí směs a umožní mravencům přežít pokles teploty až k -40 ºC (Heinze & Hölldobler,
1994).
Vývoj potomstva je často zpomalen, protože v severských oblastech jsou dlouhé zimy a
krátké produktivní období v létě. U mravenců žijících v mírném pásmu dospěje plod zpravidla
během jednoho léta, ale u mravenců ze severských oblastí larvy hibernují před kuklením
jednou, někdy i dvakrát. Neobvyklou strategií je přezimování pohlavních jedinců. Nové
královny si tak mohou prodloužit dobu na vychování dělnic tím, že mateřskou kolonii opustí
hned po skončení hibernace a svou kolonii si založí na jaře namísto až v pozdním létě.
V mírném pásmu mají pohlavní jedinci zásnubní let uprostřed léta a po založení nové kolonie
vychová královna dělnice před nástupem zimy. V severních oblastech může první sníh
napadnout krátce po zásnubním letu a královny nemusí mít dostatek času na to vychovat
dělnice. Pro královnu to znamená, že budou muset hibernovat solitárně, což je spojeno
s vysokým rizikem mortality (Heinze & Hölldobler, 1994).
Kolonie mravenců rodu Leptothorax jsou v jižní části areálu rozšíření monogynní,
v severní části jsou polygynní a nové královny zakládají na jaře satelitní kolonie. Zakládání
satelitních kolonií a polygynie jsou častými strategiemi i u ostatních severských mravenců,
např. u rodů Myrmica a Formica. Pravděpodobně se jedná o přizpůsobení se nepříznivému
prostředí s chladnými podmínkami, nedostatkem zdrojů a roztroušenými místy, která jsou
vhodná pro založení nového hnízda (Heinze, 1993). Založením satelitní kolonie se nová
královna vyhne riziku, že nepřežije, protože nestihne do začátku zimy vychovat dělnice a bude
muset hibernovat solitárně (Heinze & Hölldobler, 1994; Heinze & Rueppell, 2014). Dalším
možným vysvětlením je větší genetická variabilita dělnic, díky které může být kolonie
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odolnější vůči patogenům (Heinze & Rueppell, 2014). Poměrně vysoké procento mravenců
v severských oblastech jsou hnízdní parazité (Heinze, 1993).
Rapoportovo pravidlo, postulující že druhy živočichů žijící v nižších zeměpisných šířkách
obývají menší rozsah zeměpisných šířek, a rozšířené o tvrzení že druhy obývající vyšší
nadmořské výšky žijí ve větším rozsahu výšek než druhy nížinné, pro mravence potvrdil Kwon
et al. (2014). V Jižní Korei zjistil, že výškové a teplotní rozpětí areálů jednotlivých druhů
mravenců potvrzují Rapoportovo pravidlo. Naproti tomu Longino & Colwell (2011) zjistili ve
vlhkých kostarických lesích v rozpětí nadmořských výšek 50-2000 m situaci odporující
Rapoportovu pravidlu, kdy druhy ze středních a vyšších nadmořských výšek měli úzké rozpětí
výskytu a druhy z nížin se vyskytovaly ve velkém rozpětí nadmořských výšek.
4. Bergmannovo pravidlo u mravenců a jeho platnost pro zeměpisnou šířku a
nadmořskou výšku
Obecně známým a starým pravidlem, které popisuje vztah mezi tělesnou velikostí a
zeměpisnou šířkou, je Bergmannovo pravidlo. Praví, že: „Pokud bychom měli dva druhy
homoiotermních živočichů, kteří by se od sebe lišili pouze svou velikostí, byla by jejich
geografická distribuce dána právě jejich velikostí. Menší druh bude vyžadovat teplejší podnebí
a ten větší zase chladnější podnebí. Je patrné, že větší druhy žijí dále na severu a ty menší dále
na jihu (Bergmann (1847) podle překladu James, 1970)“. Bergmann předpokládal, že stálá
tělesná teplota homoiotermních (dnes endotermních) živočichů je udržována rovnováhou mezi
produkcí tepla živočichem a ztrátou tepla povrchem. Míru produkce tepla můžeme vztáhnout
k objemu živočicha. Poměr plochy těla k jeho objemu je faktorem ovlivňujícím velikost těla.
Velcí živočichové mají lepší schopnost udržet teplo díky tomu, že poměr jejich povrchu těla k
jeho objemu je nižší než u menších živočichů (James, 1970). Teplotu spojil se zeměpisnou
šířkou, protože v celosvětovém měřítku teplota klesá od rovníku směrem k pólům. Z tohoto
hlediska můžeme zkoumat platnost pravidla i v rámci nadmořské výšky, protože teplota
s rostoucí nadmořskou výškou klesá (Chen, 2015).
Blackburn et al. (1999) přeformuloval Bergmannovo pravidlo jako „tendenci k pozitivní
asociaci mezi tělesnou masou druhů vyššího monofyletického taxonu a zeměpisnou šířkou,
kterou tyto druhy obývají.“ Tato definice se na rozdíl od té původní neomezuje pouze na
endotermní živočichy (schopné udržovat stálou tělesnou teplotu, obvykle vyšší než je teplota
okolního prostředí), dají se do ní zahrnout i ektotermní (závislí na vnějších zdrojích tepla, dříve
poikilotermní) živočichové. Není zcela jasné, na jakém principu pravidlo funguje.
Mechanismů, které by vysvětlovaly Bergmannovo pravidlo, je hned několik.
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Za prvé bývá Bergmannovo pravidlo tradičně vysvětlováno tím, že živočichové s velkým
tělem jsou lépe adaptováni na chladnější podmínky, protože mají lepší schopnost udržet si
tělesné teplo. To je dáno tím, že mají menší poměr povrchu těla k jeho objemu a ztrácí méně
tepla než živočichové s malým tělem a větším poměrem plochy k objemu těla. Savci a ptáci si
ovšem mohou být schopni udržet teplo díky tělnímu pokryvu. Velcí jedinci mohou mít silnější
a tlustší vrstvu srsti nebo peří, což jim zajistí lepší ochranu proti ztrátě tepla než poměr jejich
povrchu k objemu těla. Vztah mezi velikostí a klimatickými podmínkami může být dán naopak
potřebou živočichů ochladit se (Blackburn et al., 1999). V teplém suchém prostředí se mohou
ochlazovat evaporací, výměny tepla s okolím prostřednictvím kondukce, konvekce a radiace
jsou omezené. V teplém vlhkém prostředí má živočich omezené obě možnosti, ochlazovat se
může sníženou produkcí tepla, a ta je nižší u meších živočichů. Živočichové žijící v teplém
vlhkém prostředí jsou tedy menší než ti v teplém suchém podnebí (James, 1970). Vysvětlení
Bergmannova pravidla pomocí termoregulace nelze aplikovat na ektotermní živočichy. U těch
zvyšující se tělesná velikost zároveň sníží míru, kterou teplo z okolí přijímají (Cushman et al.,
1993).
Druhým vysvětlením Bergmannova pravidla je teorie, že v minulosti různé skupiny osídlily
náhodně prostředí takovým způsobem, že velcí živočichové obývají vyšší zeměpisné šířky a ti
malí nižší. Toto vysvětlení je nepravděpodobné. Bergmannovo pravidlo platí pro skupiny
vyskytující se v oblastech, které byly během poslední doby ledové pokryté ledovci. Období
deseti tisíc let je krátké na to, aby vznikla popsaná závislost (Blackburn et al., 1999; Cushman
et al., 1993).
Podle třetího vysvětlení osídlily v minulosti skupiny živočichů severní zeměpisné šířky
díky různým vlastnostem, které jim umožnily přežít chladnější a drsnější podmínky, a které
náhodou souvisely s velkými tělesnými proporcemi. Toto vysvětlení je opět považováno za
nepravděpodobné (Blackburn et al., 1999, Cushman et al., 1993).
Podle čtvrté teorie jsou druhy s velkými jedinci schopny migrace na delší vzdálenosti, což
jim umožnilo dostat se do vyšších zeměpisných šířek v širší míře než druhům s malými jedinci
(Blackburn et al., 1999; Cushman et al., 1993).
Pátým vysvětlením výskytu větších živočichů v chladnějších podmínkách je jejich lepší
schopnost vydržet hladovění. Velcí živočichové mají nižší metabolický výdej na jednotku
hmotnosti a dokáží si vytvořit lepší tukové zásoby. Díky tomu snáze přežijí nepříznivá období
(Blackburn et al., 1999; Cushman et al., 1993; Chen, 2015). Malí živočichové mohou mít další
strategie jak přežít nepříznivé podmínky. Savci si mohou vytvořit hnízda a doupata, kde mají
vhodnější mikroklimatické podmínky, nebo si vytvářet zásoby potravy, snížit metabolický
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výdej v nepříznivém období hibernací. Ani tato teorie spolehlivě Bergmannovo pravidlo
nevysvětluje (Blackburn et al., 1999).
Šestým vysvětlením je dostupnost zdrojů. Délka produktivního období má vliv na velikost
živočichů. Ti mohou dosáhnout větší velikosti v období, kdy je zdrojů dostatek, a v nižších
zeměpisných šířkách se zmírní kompetice o zdroje, ve vyšších zeměpisných šířkách nejsou
tolik omezováni nedostatkem zdrojů. Největší velikosti by tak měli živočichové dosahovat ve
středních zeměpisných šířkách. V prostředí s vysokou sezónní proměnlivostí dokáže přežít
omezený počet druhů, které díky tomu mohou získat více zdrojů a mohou dosáhnout větších
rozměrů (Blackburn et al., 1999).
Některé z výše uvedených principů se nedají uplatnit pro většinu ektotermních živočichů.
Nelze u nich platnost Bergmannova pravidla vysvětlovat termoregulačním mechanismem.
Studie, které se zabývaly platností pravidla u ektotermních živočichů přináší nejednotné
výsledky. Některé ryby, obojživelníci a malý zlomek plazů jsou ve vyšších zeměpisných
šířkách větší, i v rámci těchto skupin však nejsou výsledky jednotné. U měkkýšů se tělesná
velikost s rostoucí zeměpisnou šířkou a klesající teplotou zmenšovala nebo závislost nebyla
lineární (Vinarski, 2014). Velikost u hmyzu se s rostoucí zeměpisnou šířkou jak zvětšovala,
tak zmenšovala a řada studií nenašla žádnou souvislost (Shelomi, 2012). Vinarski (2014) se
domnívá, že pro ektotermní živočichy stále nemáme dostatek studií a nemůžeme tedy vyslovit
jasný závěr, jestli pro ně platí.
Závislost mezi velikostí těla a zeměpisnou šířkou nejčastěji prokáží studie, které zkoumají
průměrnou velikost těla u široké skupiny příbuzných druhů podél velkého rozmezí
zeměpisných šířek (Blackburn et al., 1999). Studie, která zkoumá malé rozmezí zeměpisné
šířky nebo nadmořské výšky může popsat pouze část křivky této závislosti a popsat náhodně
její nelineární část a dojít tak k nesprávným závěrům (Shelomi, 2012).
U ektotermních živočichů je vysvětlována platnost Bergmannova pravidla adaptivními a
neadaptivními hypotézami. Adaptivní hypotézy popisují vliv přírodního výběru na velikost
jedince v daném prostředí (Vinarski, 2014). Snaží se zvážit výhody a nevýhody v životním
cyklu živočichů, aby mohly stanovit, proč jsou zvýhodněny genotypy způsobující, že
organismus roste při nižších teplotách pomaleji, ale v dospělosti dosáhne větší velikosti (Chen,
2015). Plazi a hmyz mohou například dosáhnout v dospělosti větší velikosti díky tomu, že
prodlouží dobu dospívání z jednoho roku na dva (Vinarski, 2014).
Neadaptivní hypotézy popisují vliv teploty na biochemické procesy během ontogeneze.
V laboratorních podmínkách bylo dokázáno, že ektoterm dosáhne v dospělosti menší velikosti,
pokud se vyvíjí za vyšších teplot a naopak (Chen, 2015; Vinarski, 2014). Za vyšších teplot se
buňky během vývoje dělí rychleji. Pokud zůstane míra buněčného růstu konstantní, bude
17

jedinec menší, protože bude menší průměrná velikost jeho buněk (van der Have & de Jong,
1996). Na velikost těla mají vliv i jiné faktory, například vlhkost, dostupnost potravy a predační
tlak. Pokud by byla velikost těla ektotermních živočichů ovlivňována pouze teplotou, platilo
by pro všechny Bergmannovo pravidlo.
Ektotermové mohou dosáhnout větší velikosti, když mají k dispozici více potravy. Ve
vyšších zeměpisných šířkách bývá nižší druhová bohatost, na daný druh je snížen predační tlak
a hustota populace může být nižší, jedinci tak mohou pro sebe získat větší množství potravy
(Vinarski, 2014).
U sociálního hmyzu můžeme pozorovat dva stupně organizace, jedince a kolonii. Jedinci
tvoří vysoce organizovanou kolonii, kterou lze považovat za „superorganismus“. Velikost
kolonie ovlivňuje u mravenců schopnost konkurovat ostatním, shánět potravu nebo například
termoregulaci mraveniště. Závislost mezi rychlostí metabolismu a velikostí těla je
aplikovatelná i na velikost kolonie. Jako jednotku velikosti můžeme tedy u mravenců vnímat
velikost těla nebo velikost kolonie (Chen, 2015).
Velikost dělnic rostla se zeměpisnou šířkou u holarktického druhu Leptothorax acervorum
(Heinze et al., 1998, 2003) a dále v severní Evropě a na Britských ostrovech u podčeledí
Formicinae a Myrmicinae, u podčeledi Formicinae rostla velikost dělnic rychleji než u
podčeledi Myrmicinae (Cushman et al., 1993). U druhu Leptothorax acervorum rostla v Evropě
velikost dělnic i s nadmořskou výškou, na velikost kolonie však neměla vliv nadmořská výška
(Bernadou et al., 2016) ani zeměpisná šířka (Heinze et al., 2003). Velikost kolonií byla menší
s klesající zeměpisnou šířkou u sedmnácti rodů z devatenácti a u pěti podčeledí z šesti. Kolonie
z tropů byly menší než kolonie z mírného pásma (Kaspari & Vargo, 1995). U druhů Formica
lugubris a F. paralugubris rostla velikost kolonií s nadmořskou výškou, pokud se jako další
faktor započítala i míra zastínění korunami stromů (Chen, 2015). Opačný trend platil pro
dělnice rodu Myrmecocystus, větší dělnice se nacházely v nižších zeměpisných šířkách (DinizFilho & Fowler, 1998). Na severu Ruska měli mravenci Myrmica ruginodis s rostoucí
zeměpisnou šířkou nižší roční produkci potomstva. Druh tak měl nižší počet dělnic
v mraveništi, velikost kolonií tedy klesala (Kipyatkov, 2006). U severoamerických
společenstev nebyla nalezena souvislost mezi velikostí dělnic nebo kolonií se zeměpisnou
šířkou ani s nadmořskou výškou. Druhy, které měly velký areál rozšíření, se také vyskytovaly
ve velkém rozsahu nadmořských výšek. Velké kolonie měly sklon k tomu mít velké dělnice
(Gerathy et al., 2007).
Ve vlhkých lesích střední Ameriky byla studována závislost abundance společenstva
mravenců žijících v opadance na nadmořské výšce (Longino et al., 2014). Bylo zjištěno, že do
nadmořské výšky 1500 m se rychleji snižuje druhové bohatství než celková abundance, i když
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i ta se prokazatelně snižovala. Její pomalejší pokles byl způsoben tím, že ve vyšší nadmořské
výšce v druhově chudších společenstvech se stal některý druh výrazně dominantním s vysokou
abundancí („density compensation“ efekt). Na stanovištích nad 1500 m abundance skokově
poklesla. Autoři pozorovaný jev vysvětlují protichůdným působením teplot na primární
produkci a metabolismus. Nižší teploty mohou zvýšit produkci, ale snižují rychlost
metabolismu. V polohách do 1500 m je ale habitat vlhkého lesa kontinuální po dlouhou
geologickou éru a mravenčí společenstva jsou tu vysoce interaktivní, zatímco lesy ve vyšších
horských polohách existují z pohledu geologické éry krátce, společenstva mravenců jsou tam
neinteraktivní a ovlivňovaná náhodnými procesy. Lineární snižování abundance mravenců
v závislosti na rostoucí nadmořské výšce prokázali v subtropických deštných lesích severní
Austrálie i Boulter et al. (2011).
Jako možný mechanismus, díky kterému pozorujeme platnost Bergmannova pravidla,
uváděli autoři studií většinou lepší schopnost velkých dělnic a kolonií přežít nepříznivé
podmínky a hladovění (Cushman et al., 1993; Heinze et al., 2003; Kaspari & Vargo, 1995).
Velké dělnice si jsou schopné vytvořit lepší tukové zásoby než menší a bez potravy přežily
déle nízké teploty (Heinze et al., 1998, 2003). Cushman (1993) uvádí, že Kondoh (1977)
pokusně zjistil, že u druhu Camponotus japonica přežily bez potravy různé vlhkostní podmínky
převážně větší dělnice. Bez zdroje potravy přežívaly nejdéle u mravence Solenopsis invicta
královny v koloniích s větším počtem dělnic (Kaspari & Vargo, 1995). Pozdější studie vliv
velikosti kolonie na její přežití v době hladovění neprokázala. Velikost kolonie ani počet
královen neměl u druhu Temnothorax rugatulus vliv na dobu přežití. V jednotlivých koloniích
byla mortalita dána příslušností ke kastě, ne velikostí jedinců. Ve většině případů přežila
nejdéle královna a polygynní kolonie mají královny podobně velké jako dělnice. Míra mortality
byla nižší u těch kolonií, které měly více plodu. Na přežití kolonie měla vliv početnost plodu,
protože mravenci larvy a kukly požírali (Rueppell & Kirkman, 2005).
Mechanismus termoregulace se nedá aplikovat na jedince ektotermních organismů
(Blackburn et al., 1999; Cushman et al., 1993; Vinarski, 2014), je však možné uvažovat ho
v rámci celé kolonie (Cushman et al., 1993; Kaspari & Vargo, 1995). Větší kolonie dokáže
v chladných podmínkách vytvořit lepší izolační bariéru kolem královny (Kaspari & Vargo,
1995) nebo ji mohou během zimy ochránit před vysycháním, nadměrnou vlhkostí nebo
mechanickým poškozením krystalky ledu (Heinze & Hölldobler, 1994). Mraveniště s početnou
kolonií nemusí být z hlediska zdroje tepla závislé pouze na slunečním záření (Chen, 2015).
Teplo produkují i shlukující se mravenci v mraveništi. Pokud je mraveniště suché, lépe izoluje.
Ve vlhkém mraveništi se metabolické teplo uvolňuje i bakteriální činností (Frouz, 2000).
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Velké kolonie se mohly nacházet ve vysokých zeměpisných šířkách také proto, že mravenci
zakládali polydomní hnízda nebo mohli změnit monogynní kolonii na polygynní. Na severu
Ruska se nacházely ohromné kolonie druhů Leptothorax acervorum a Myrmica rubra, z nichž
ty největší čítaly několik tisíc dělnic a několik desítek až stovek královen (Kipyatkov, 2006).
Heinze & Rueppell (2014) zjistili, že v Severní Americe vzrostla u fakultativně polygynního
druhu Temnothorax rugatulus proporce polygynních kolonií s nadmořskou výškou. Nové
královny mají ve vysokých nadmořských výškách s chladnějším klimatem a nepříznivějšími
podmínkami než v nížinách lepší šanci na přežití, pokud založí satelitní kolonii. Založit si
novou kolonii vzdálenou od mateřské je pro novou královnu riskantní, protože v oblasti
s krátkým létem a dlouhou zimou nemusí stihnout vychovat dělnice před dobou hibernace.
Dalším vysvětlením je, že polygynní kolonie mají větší genetickou variabilitu dělnic. Kolonie
potom může mít například lepší odolnost proti patogenům (Heinze & Rueppell, 2014).
Na velikost kolonie má vliv i typ prostředí a místo, kde si mravenci kolonii založí. Pod
kameny jsou kolonie zákonitě menší než kolonie pod kůrou či ve dřevě (Bernadou et al., 2016;
Heinze et al., 1998, 2003).
Mikroklimatické podmínky
Velikost kolonie mravenců mohou ovlivňovat i mikroklimatické podmínky. Mohou být
podstatnější než geografický gradient. V malém rozsahu nadmořských výšek nezjistil Chen
(2015) vliv nadmořské výšky na velikost kolonie u druhů Formica lugubris a F. paralugubris.
Na zastíněných místech se nacházela větší mraveniště. Mraveniště na svazích se západní
orientací měla větší populaci a biomasa dělnic na nich byla větší než na svazích s východní
orientací. Na východních svazích se s rostoucí nadmořskou výškou zvětšovala velikost dělnic,
ale na západních svazích se velikost dělnic s nadmořskou výškou měla tendenci zmenšovat.
Východní svah je dříve osluněn a mravenci tak mohou začít aktivovat dřív a udržet
v mraveništi teplotu potřebnou k aktivitě po delší dobu. Zvyšující se nadmořská výška může
ovlivnit dobu, po kterou okolní teplota umožňuje aktivitu mravenců, což může vést k větší
tělesné velikosti.
V další studii, která měla větší rozsah nadmořských výšek, Chen (2015) zjistil, že u druhů
Formica lugubris a F. paralugubris rostla velikost kolonií s nadmořskou výškou, pokud se
k nadmořské výšce započítala i míra zastínění korunami stromů. Korunový zápoj ovlivňuje
množství slunečního záření, které dopadá na zem, místní teplotu vzduchu a teplotu půdy. Místa
s vysokou mírou korunového zápoje jsou chladnější a podmínky jsou na nich stálejší. Ve
vysokých nadmořských výškách, kde je korunový zápoj nízký, ovlivňovala velikost mravenišť
a kolonií právě nadmořská výška. Velikost kolonií a mravenišť byla vyšší v zastíněných
oblastech, s vysokou mírou korunového zápoje, bez ohledu na nadmořskou výšku. Pro
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mravence může být jednodušší udržet ve velkých mraveništích teplotu termoregulací.
Zkoumaní mravenci se živí medovicí mšic. V oblasti, kde roste víc stromů, tedy mohou
mravenci získat více potravy.
5. Vliv teploty a produkce prostředí na rozložení abundance a biomasy mravenců
Průměrná velikost ektotermního organismu by se měla s rostoucí čistou primární produkcí
(NPP) ekosystému zvětšovat, což nemusí platit vždy. Hypotézy kombinující vliv NPP a dalších
faktorů, zejména teploty, postulují jiné závislosti. Podle hypotézy kombinující vliv teploty a
dostupnosti potravy se při neměnné produkci velikost organismu bude zvětšovat s rostoucí
teplotou. Míra získávání zdrojů je u ektotermních živočichů ovlivněna okolní teplotou, při
vyšších teplotách jsou aktivnější a mohou nashromáždit více potravy. U mravenců může
s většími zdroji potravy růst počet dělnic i biomasa jednotlivců. Podle teorie Bertalanffyho při
vysokých teplotách budou ektotermové dosahovat v dospělosti menší velikosti pokud Q10
katabolismu převýší Q10 anabolismu. Rozkladné procesy a uvolňování tepla převýší v tomto
případě anabolickou stavbu nových chemických vazeb (Kaspari, 2005).
Fitness jedince se dá vyjádřit jeho schopností rozmnožovat se. Jedinec si musí být schopen
sehnat dostatek potravy a část získané energie může převést na produkci potomstva. Malí
živočichové dokáží nejlépe využít získanou energii z potravy na produkci potomstva. Je pro
ně ovšem obtížnější než pro velké jedince získat potravu. Malí živočichové mají na jednotku
hmotnosti rychlejší metabolismus a musí tedy na jednotku hmotnosti zkonzumovat více
potravy než velcí živočichové. Většinu času proto stráví hledáním potravy. Velcí živočichové
dokáží snáze získat potravu, ale na produkci potomstva mohou použít pouze malou část získané
energie. Kombinací procesů zisku potravy pro udržení tělesných funkcí organismu nebo jeho
růst a mírou využití získané energie na produkci potomstva se získá jeho optimální velikost
(Brown et al., 1993). Nad optimem je reprodukční síla limitována schopností převést energii
z potravy na potomstvo a pod optimem je limitována mírou, kterou je potrava získávána.
V prostředí s velkou produkcí získají malí jedinci lepší schopnost konkurovat těm velkým.
S větší dostupností potravy by se měla snížit průměrná velikost jedinců ve společenstvu
(Kaspari, 2005). U mravenců jsou dělnice sterilní, a proto tyto popsané závislosti platí na
úrovni kolonie.
Studie, která testovala tyto hypotézy, zjistila, že v teplých ekosystémech se nacházely velké
kolonie tvořené malými jedinci. Nejmenší kolonie mravenců se nacházely v ekosystémech
s nejchudší a nejbohatší produkcí. Zdá se, že v oblastech s nejnižší produkcí jsou kolonie
limitovány dostupností uhlíku. V prostředích s vysokou produkcí může být velikost kolonie
limitována predačním tlakem (Kaspari, 2005).
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Průměrná hmotnost dělnic a jejich počet v kolonii spolu nesouvisely. Při vyšších měsíčních
průměrných teplotách dosahovaly dělnice nižší hmotnosti kvůli vyšším metabolickým
nárokům během jejich vývoje.
Pravidlo, že ektotermové za vyšších teplot dospějí dříve a mají menší velikost, platilo pouze
pro biomasu dělnic, ne pro jejich počet. Možným vysvětlením je, že v produktivním prostředí
získá největší množství zdrojů v kolonii královna. Ta jako jediná klade vajíčka a tím ovlivňuje
a limituje počet dělnic. Metabolické nároky larev na potravu v teplém prostředí sice mohou
převýšit výhody lepších schopností dělnic shromažďovat potravu, ale kolonie přesto může růst.
Q10 anabolismu převýší Q10 katabolismu v rámci celé kolonie, takže ta může vychovávat
nové jedince.
Studie potvrzuje Bergmannovo pravidlo pro biomasu mravenců. Vliv na její velikost má
teplota, která souvisí se zeměpisnou šířkou. Počet dělnic se ovšem Bergmannovým pravidlem
neřídí, je ovlivněn čistou primární produkcí, která není spjata se zeměpisnou šířkou (Kaspari,
2005).
Nárůst biomasy společenstev mravenců na gradientu NPP nebyl zjištěn. Při produkci menší
než 200 gC m-2 rok-1 (převážně pouště a travnaté oblasti) byla biomasa společenstev mravenců
sice různorodá, ale podle autora jde možná o artefakt způsobený nepřesnými daty o počtu
kolonií a jejich biomase; při produkci větší než 600 gC m-2 rok-1 byla biomasa společenstev
mravenců konstantní a s produkcí menší 100 gC m-2 rok-1 se průměrná velikost kolonií
zmenšovala. Geografické rozložení biomasy je neměnné, na pouštích se nachází malé množství
velkých kolonií a v tropickém deštném lese velké množství malých kolonií tvořených malými
jedinci (Kaspari & Weiser, 2012).
V mexické pouštní oblasti se mezi travnatou a křovinatou oblastí nelišila celková
abundance ani biomasa společenstev mravenců. Křovinatá oblast měla vyšší produkci než
travnatá. Lišilo se zastoupení jednotlivých skupin mravenců. Abundance velkých zrnožravých
mravenců byla na obou habitatech stejná, ale v travnaté oblasti měli větší biomasu, abundance
ani biomasa malých zrnožravých mravenců se mezi habitaty nelišila. V křovinaté oblasti byla
větší početnost i biomasa mrchožroutů (Casanova & Bestelmeyer, 2008).
Čistá primární produkce a teplota ovlivňují i abundanci mravenců. Množství dostupné
potravy udává horní hranici abundance taxocenózy mravenců. S rostoucí NPP, která
představuje základní zdroj energie pro konzumenty, se abundance mravenců hnízdících na
zemi zvyšovala (Kaspari et al., 2000). Oproti tomu Ferguson (2001) sledoval abundanci
půdních bezobratlých včetně mravenců ve třech různých habitatech s různou primární produkcí
(travnaté porosty, křoviny, les). U mravenců pozoroval na tomto gradientu maximální
abundanci v porostech keřů. V lese překvapivě nejvyšší abundanci nezjistil.
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Podle Kaspari et al. (2000) se abundance zvyšovala s rostoucí průměrnou teplotou, která u
mravenců ovlivňuje míru, jakou získávají potravu. Mravenci jsou aktivní v určitém rozmezí
teplot a v jeho rámci potravu hledají převážně při vyšších teplotách. V prostředí se stejnou nebo
srovnatelnou průměrnou teplotou byla větší abundance mravenců v oblastech s dlouhou
chladnou zimou. S rostoucí teplotou se zvyšuje míra získávání potravy, ale i metabolický
výdej. V oblastech s různými ročními obdobími je produkce prostředí největší v létě a nejnižší
v zimě. V zimním období je u mravenců nízký metabolický výdej. V sezónně proměnlivém
prostředí tedy mohou mravenci shánět potravu nejaktivněji v teplém období a v zimě, kdy je
nízká produkce prostředí, zvýšit míru zachování energie díky menším metabolickým výdejům,
zatímco ve stálém prostředí tropů mají mravenci v průběhu roku stejný metabolický výdej.
Vliv střídání ročních období (sezónnosti) a nikoliv průměrných teplot na větší velikost dělnic
uvádí Arnan et al. (2014).
Zatím nebylo dostatečně zkoumáno, jak dostupnost energie v prostředí ovlivňuje jednotlivé
skupiny společenstev mravenců nebo variabilitu biomasy a abundance společenstev v rámci
krajiny. Produkce prostředí se stanovuje převážně pro nadzemní biomasu rostlin. Obdobně se
většina studií zbývá mravenci, kteří se pohybují a hnízdí na zemi. Určit biomasu mravenců
hnízdících pod zemí je obtížné a navíc tito mohou využívat jako potravu podzemní části rostlin
(Casanova & Bestelmeyer, 2008), obdobné problémy jsou u druhů žijících v korunovém patře
(Jenkins et al., 2011). Pro tyto dvě ekologické skupiny existuje velice málo studií, které by se
jimi zabývaly. Proto nepřekvapí, že při studiu mravenců žijících v korunách pralesa
v Kamerunu bylo 40% nalezených druhů nových (Watt et al., 2002).
6. Vliv teploty na druhové bohatství mravenců
Vliv teploty a jejích změn na abundanci a biomasu mravenců je jedním z předmětů studia
jen u velmi malého počtu prací, naproti tomu vliv na druhové bohatství je studován velmi často.
Nejvyšší druhová diverzita mravenců se nachází, stejně jako u jiných terestrických
organismů, ve vlhkých tropických oblastech a v některých částech suchých tropických oblastí,
naopak nejmenší diverzita se nachází v chladné suché subarktické zóně (Jenkins et al., 2011).
Významným faktorem popisujícím rozložení diverzity mravenců je teplota, která by měla
pozitivně ovlivňovat druhové bohatství (Gibb et al., 2015). Hodnoty průměrné měsíční teploty
vysvětlují více než třetinu světové variability v druhové diverzitě mravenců. Samotná teplota
ovšem k vysvětlení rozložení diverzity nestačí, v extrémně teplých oblastech je diverzita
značně variabilní a například v pouštních oblastech s extrémními podmínkami se mravenci
vůbec nevyskytují (Jenkins et al., 2011). Variabilitu rozložení místního druhového bohatství
v pouštích ukazuje Sanders et al. (2003). V nevadské pouštní oblasti se na dvou zkoumaných
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místech druhové bohatství lineárně zvyšovalo s rostoucí nadmořskou výškou, ve třetí
zkoumané oblasti dosáhlo nejvyšších hodnot ve střední nadmořské výšce a potom klesalo.
S rostoucí nadmořskou výškou se v rámci společenstva měnila abundance jednotlivých
podčeledí. Abundance podčeledí Myrmicinae a Dolichoderinae byla největší v malých
nadmořských výškách a postupně se snižovala, abundance podčeledi Formicinae se s rostoucí
nadmořskou výškou zvyšovala. Druhové bohatství významně ovlivňoval průměrný úhrn
srážek a letní teploty.
Na diverzitu má tedy také významný vliv množství srážek, sezónnost a charakteristika
oblasti. Podstatným problémem je, že z některých oblastí v Africe, Asii a těch s nejteplejším
klimatem není o druhové diverzitě mravenců k dispozici dostatek informací. Přitom se jedná o
nezanedbatelnou část dat – týká se asi třetiny povrchu pevniny. Z velké části navíc jde o
prostředí s předpokládaným velkým druhovým bohatstvím. O tom, jak se diverzita mění v
tropických oblastech, nejsou k dispozici dostatečné informace a možnosti modelovat její
změny jsou tím pádem výrazně omezené. Nelze tedy předpokládat jednoduchou závislost, že
se zvyšující se teplotou se zvýší i druhová diverzita (Jenkins et al., 2011). V oblastech
s vysokými teplotami má na druhovou diverzitu mravenců významnější vliv než teplota
množství srážek, které souvisí s primární produkcí. Například v namibské poušti se většina
druhů mravenců nachází v oblasti s nejvyšší produkcí (Marsh, 1986). Mravenci mohou
v poušti výrazně pozitivně ovlivňovat abundanci mnoha dalších půdních členovců. Např.
zrnožraví mravenci rodu Messor mají kolem vstupu do hnízda val, tvořený částečkami půdy
promísenými s odpadním rostlinným materiálem, který je stejně jako opadanka pod pouštními
keříky „fertilním ostrůvkem“ poskytujícím živiny široké škále detritivorních, herbivorních,
omnivorních i dravých příslušníků půdní makrofauny (Doblas-Miranda et al., 2009).
Rozložení druhové diverzity je z velké části ovlivněno klimatickými podmínkami.
Druhové bohatství může být rozdílné v oblastech s podobným klimatem. Na severní i jižní
polokouli klesá druhové bohatství mravenců žijících na zemi s rostoucí zeměpisnou šířkou,
přičemž na jižní polokouli je druhové bohatství větší než na severní. Na jižní polokouli jsou
vyšší průměrné teploty a větší množství srážek. Na diverzitu mravenců žijících na zemi má
vliv teplota, pro množství srážek byla zjištěna slabá negativní závislost. Na rozdíl od ostatních
skupin organismů (ptáci, obojživelníci, rostliny) je druhová rozmanitost mravenců žijících na
zemi poměrně vysoká v suchých teplých oblastech. Doposud není jasné, proč jsou mravenci
v těchto oblastech na rozdíl od ostatních skupin rozšíření. Uvažovanou možností je, že celkové
druhové bohatství mravenců žijících na stromech a na zemi je pozitivně ovlivněno množstvím
srážek. V Austrálii je největší druhové bohatství mravenců žijících v korunách stromů ve
vlhkých oblastech, zatímco druhové bohatství mravenců žijících na zemi je v těchto oblastech
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poměrně nízké. Bohužel o druhovém bohatství mravenců žijících v korunách stromů z
ostatních oblastí a faktorech, které ho ovlivňují, nejsou informace. Navíc ani o diverzitě druhů
žijících na zemi není dostatek dat z většiny částí Afriky a severní Asie (Dunn et al., 2009).
Předpokládá se, že větší druhová diverzita, a to nejenom mravenců, je na jižní polokouli
v důsledku klimatických změn, které probíhaly od eocénu. Ten byl obdobím největší
diverzifikace mravenců. Ve srovnání s eocénem se teplota snížila mnohem více na severní
polokouli než na jižní. Cykly dob ledových měly silnější vliv na severní než na jižní polokouli.
Vliv na nerovnoměrné rozložení druhového bohatství mohla mít krutost glaciálních cyklů
z toho hlediska, že mnoho vývojových linií mravenců nejspíše nemělo dobrou schopnost šířit
se na velké vzdálenosti a z toho důvodu vyhynuly. Například řada rodů, které se kdysi
nacházely v travnatých oblastech a lesích severní polokoule, žijí v dnešní době jen blízko
rovníku nebo se na severní polokouli vůbec nevyskytují. Na asymetrii rozložení druhového
bohatství měla nejspíš vliv větší klimatická změna na severní polokouli od eocénu, která měla
za následek větší vymírání druhů (Dunn et al., 2009).
Existuje předpoklad, že předpovědět změnu druhového bohatství u nějaké nedostatečně
prozkoumané skupiny organismů je možné na základě dat dostupných pro skupiny dobře
známé (jednou z těchto skupin jsou i mravenci). To předpokládá silnou korelaci druhového
bohatství různých skupin, které může mít několik důvodů. Prvním je náhodná koincidence, což
je však považováno za nepravděpodobné. Druhým je interakce mezi taxony. Nezbytnou
podmínkou kovariance druhového bohatství jsou specifické vazby mezi mnoha nebo lépe
většinou druhů uvažovaných taxonů. Ty jsou nejpravděpodobnější u skupin organismů
vázáných úzkými evolučními vztahy. Jako příklad mohou posloužit oligolektické včely a jejich
živné rostliny nebo parazité a jejich hostitelé. Třetím důvodem mohou být podobné odpovědi
na stejné faktory a tím čtvrtým odpovědi na různé prostorově kovariantní faktory prostředí.
Vhodnými příklady společných faktorů prostředí nebo faktorů prostorově kovariantních,
vyvolávajících korelaci druhového bohatství, jsou vztahy mezi klimatem a druhovým
bohatstvím, podobné vzory druhové diverzity podél gradientu zeměpisné šířky nebo podél
gradientu heterogenity prostředí. Zjištěná síla korelace mezi druhovým bohatstvím různých
skupin je velmi variabilní na odlišných místech a závisí i na velikosti studované plochy a
dalších faktorech. Spolehlivost těchto korelací je nízká, průměrná hodnota korelace mezi
druhovým bohatstvím různých taxonů je jen r = 0,374 ± 0,068. Je to sice hodnota průkazně
odlišná od nuly a znamenající existenci zmiňované korelace, na druhé straně změna druhového
bohatství jednoho taxonu je tak vysvětlitelná změnami druhového bohatství jiných taxonů jen
ze 14%. Jestliže pro predikci změn druhového bohatství potřebujeme alespoň hranici 50% (tzn.
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hodnota r ≥ 0,7), zjevně současná úroveň znalostí neumožňuje předpovídat tyto změny u
jednoho taxonu na základě jejich znalostí u jiných (Wolters et al., 2006).
7. Vliv vybraných disturbancí
Disturbance je definována jako faktor, který přímo odebírá biomasu a jedná se většinou o
krátkodobou událost. Dlouhodobý tlak na určitou skupinu organismů, který limituje akumulaci
biomasy, například růst nebo produktivitu, bývá označován jako stres. Definice se mohou
překrývat. Faktor, který působí na růst kolonie nebo populace, může zprvu působit jako
disturbance, v delším časovém měřítku však působí jako stresor. Disturbance a stres mohou
působit v ekosystému současně, mohou působit na zdroj potravy pro mravence, na jejich
kolonie nebo jednotlivé dělnice. Disturbance jsou považovány za jednu z příčin snižování
biodiverzity (Gibb et al., 2015). Andersen (2000) považuje nízkou teplotu, nedostatek míst
vhodných k zakládání hnízd (např. trouchnivějící kmeny), nedostatek potravy a vysokou
strukturální komplexitu prostředí za hlavní stresory limitující populace mravenců.
Oportunistické druhy mravenců jsou vůči disturbancím v prostředí a určité míře stresu
tolerantní. Mohou dominovat v disturbovaném prostředí, které je nepříznivé pro ostatní
skupiny mravenců. Jejich kolonie jsou malé, nemají dělnice specializované pro různé úkony,
jsou polygynní a polydomní, daly by se pokládat za r-stratégy. Další skupinou, která je v menší
míře tolerantní vůči určitým disturbancím jsou generalisté z podčeledi Myrmicinae. Ta má
většinou velké kolonie a dělnice jsou specializované na různé úkony. Teplomilné a
chladnomilné druhy vydrží v prostředí s teplotními podmínkami, které nemusí být vhodné pro
ostatní mravence (Linkswayer & Janssen, 2009).
Andersen (2018) uvádí pět principů, které popisují, jak budou společenstva mravenců
reagovat na disturbance:
1) - Mravence ve většině případů ovlivní disturbance nepřímo. Vliv na ně má to, jaký bude mít
disturbance efekt na strukturu prostředí, mikroklimatické podmínky, dostupnost zdrojů a jak
nově vzniklé podmínky ovlivní vzájemné interakce mezi druhy, převážně ty kompetiční.
Například požár bude mít přímý vliv na mravence hnízdící v nadzemních strukturách, protože
spálí hnízda na stromech a může způsobit i vysokou mortalitu v rámci samotné kolonie.
Naopak mravence hnízdící v zemi požár přímo neovlivní, protože jsou před ním chráněni.
Disturbance, která významně naruší půdní strukturu například těžba nebo orba na ně přímý
vliv mít bude. Větší vliv bude mít požár z toho hlediska, že odstraní vegetaci a pro některé
druhy i zdroje potravy. Mravenci, kteří normálně shánějí potravu na stromech, mohou být
nuceni hledat ji na zemi. Vypálená místa může tvořit pouze holá zem nebo řídká vegetace,
místo se bude snáze ohřívat, což bude vyhovovat teplomilným druhům.
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2) - Složení společenstva je ovlivněno otevřenost habitatu. Například světlomilným druhům
budou vyhovovat disturbance.
3) - To jak bude společenstvo reagovat na disturbance, je z velké části dané tím, jak reagují
mravenci na otevřenost habitatu. Disturbance budou podporovat výskyt druhů, které preferují
otevřené

prostředí.

Teplomilným

druhům,

oportunistům,

generalistům

z podčeledi

Myrmicinae a mravencům z podčeledi Dolichoderinae, kteří jsou kompetičně zdatní, bude
disturbované prostředí vyhovovat. U druhů, které vyžadují uzavřený habitat, jako kryptické a
chladnomilné druhy nebo specializovaní predátoři, se vlivem disturbancí sníží početnost nebo
z prostředí zmizí úplně.
4) - Stejný typ disturbance bude mít různý vliv na společenstva mravenců žijící v odlišných
prostředích. Lesní požár například ovlivní mravence víc než požár na savaně.
5) - Různá společenstva mravenců budou reagovat na stejný typ disturbance rozdílně podle
toho, jaké je jejich funkční složení a biogeografická historie v souvislosti s otevřeností
habitatu. Míra dopadu disturbance závisí i na tom, jaká je resilience společenstva žijícího na
území. Například pouštní druhy mají lepší resilienci než stínomilné druhy. Tento princip lze
aplikovat i na stejné ekosystémy, které se nacházejí na různých kontinentech, ale jsou funkčně
odlišné kvůli historickým procesům. Na australské savaně, která byla historicky spjata
s pouštními oblastmi, mravenci silně preferují otevřený habitat, zatímco na brazilské, která
byla spjata s tropickým deštným lesem, preferují zastíněný habitat a řada druhů se vyskytuje i
v lese. Australská společenstva jsou vůči častým požárům resilientní, ale u brazilských mají
časté požáry za následek vymizení lesních druhů.
7.1. Fragmentace prostředí
Fragmentací prostředí, resp. správněji fragmentací habitatů, se rozumí rozpad velkých
celků přirozené vegetace na menší, izolované části (Bennett & Saunders, 2010; Franklin et al.,
2002). Příčiny fragmentace mohou být přirozené (požár, sopečná činnost, změna klimatu),
v současnosti je ale jistě převládající příčinou lidská činnost. Výsledkem je redukce celkového
množství původní vegetace, tedy ztráta původního habitatu, rozdělení zbytku na velmi malé
fragmenty a na místech zničení původní vegetace nové využití půdy (Hagen et al., 2012).
Fragmentace habitatu je považována za jednu z hlavních příčin ohrožení biodiverzity.
Negativně jsou jí většinou ovlivněny druhy specializované na určitý typ prostředí nebo vzácné
druhy žijící v původním typu vegetace. Naopak druhy, které jsou generalisty, se mohou
v prostředí rozšířit. Záleží na tom, jaké má druh požadavky na prostředí. Složení a míra
heterogenity prostředí ovlivňují abundance jednotlivých druhů. Na okrajích fragmentů je
pozměněné mikroklima a abundance druhů (Pardini et al., 2018). Podmínky na okrajích
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fragmentů mohou opět vyhovovat generalistům, kteří získají přístup k více zdrojům potravy a
typům prostředí. Naopak početnost specializovaných druhů obvykle klesne (Hagen et al.,
2012).
U mravenců často není silná vazba mezi typem prostředí a druhovým bohatstvím, ale
s fragmentací u nich dochází ke změnám ve druhovém složení, přičemž je většinou nahrazeno
75% druhů. Ke změnám v druhové diverzitě většinou nedochází, protože druhy tolerantní
k disturbancím nahradí ty, které jsou vůči disturbancím citlivé. Na druhové složení mají vliv
podmínky prostředí, např. zvýšená míra slunečního záření na okrajích fragmentů vyhovuje
teplomilným druhům a dominantní podčeledi Dolichoderinae, zatímco generalistům
z podčeledi Myrmicinae a oportunistickým druhům nemusí tyto podmínky vyhovovat. Vně
fragmentů a na jejich okrajích lze tedy očekávat zvýšenou abundanci teplomilných druhů a
mravenců podčeledi Dolichoderinae. Uvnitř fragmentů, kde je zachována původní vegetace a
podmínky, bývá vyšší abundance generalistů z podčeledi Myrmicinae, chladnomilných a
kryptických druhů (Crist, 2009).
Změny v abundancích a druhovém složení mohou být různorodé, protože závisí na
mikroklimatických podmínkách prostředí, ty mohou např. dále ovlivnit vlastnosti půdy a její
vhodnost pro založení hnízda nebo strukturu vegetačního pokryvu (Crist, 2009).
Na výsypce v České republice se nacházelo nejvíce mravenišť na okrajích vegetace. Malá
a středně velká mraveniště byla spíše na místech s řídkým vegetačním pokryvem a velká
mraveniště se nacházela více v hustém porostu. Oblasti s řídkou vegetací se snáze prohřejí,
proto je mohli mravenci preferovat. Velká mraveniště se také pravděpodobně původně
nacházela na místech s řídkou vegetací, která je ale postupně přerostla a zastínila. Mravenci
preferují okraje vegetace, protože na hranici nízké a vysoké vegetace mají vhodné
mikroklimatické podmínky, mraveniště je dobře osluněné a zároveň chráněné proti větru. Také
mohou na obou stanovištích hledat potravu. Nově založená mraveniště byla ve shlucích, což
mohlo být způsobeno tím, že mravenci si zakládali mraveniště na místech s vhodnými
podmínkami. Na výsypce to mohla být místa, která ještě nezarostla vegetací (Holec et al.,
2006).
Vasconcelos (1999) uvádí, že Didhan (1997) zjistil, že s fragmentací amazonského pralesa
se abundance mravenců měla tendenci zvyšovat. V amazonském pralese byla abundance
mravenců shánějících potravu na zemi vyšší v mladém sekundárním lese než ve starém
sekundárním nebo klimaxovém lese. Autor uvádí, že vysoká abundance byla i na pastvině a
disturbovaných plochách, vychází však pouze z pozorování. Abundance klesala s rostoucím
stářím lesa. Oblasti s nejnižšími abundancemi byly ale druhově nejbohatší. Vykácením
klimaxového pralesa prudce klesne druhové bohatství. V oblasti se udrží pouze 17% druhů,
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obvykle generalistů. Rychlost obnovení společenstva mravenců závisela na využívání
vykáceného území, pomalu se společenstva obnovovala na opuštěných pastvinách
(Vasconcelos, 1999). Ve skupině kryptických druhů hnízdících ve spadaných větvičkách a
opadance se nacházelo méně druhů a nižší počet hnízd ve fragmentech pralesa než v souvislém
pralese. Složení společenstva se lišilo v závislosti na vzdálenosti od kraje pralesa, na složení
společenstva měla vliv i hloubka opadanky (Carvalho & Vasconcelos, 1999).
Vysokou abundanci mravenců na disturbovaných a vykácených místech v malajském
pralese zjistila i Luke et al. (2014). Uvádí, že pokud není disturbance příliš velká, mohou být
ve vykáceném pralese pro mravence vhodnější podmínky, které vedou k jejich vyšší
abundanci. V prostředí jsou o trochu vyšší teploty než v klimaxovém pralese, je v něm dostatek
míst na založení mravenišť a strukturální složitost prostředí neomezuje mravence ve shánění
potravy. Na vykácených místech byla vysoká abundance kryptických druhů a specializovaných
predátorů, kteří se hojně nacházeli i v klimaxovém pralese. Kryptickým druhům vyhovovalo
velké množství mrtvého dřeva. Specializovaným predátorům nemusí vyhovovat disturbance,
protože negativně ovlivní počty jejich kořisti. Generalisté z podčeledi Myrmicinae se nejvíce
nacházeli v klimaxovém pralese.
Změnu v druhové diversitě ani v biomase mravenců nezaznamenal Fayle et al. (2011) podél
disturbačního gradientu v Malajsii. Gradient vedl od sečeného trávníku do pralesa.
Menší disturbance, jako je selektivní těžba dřeva, nemusí mít na mravence podstatný vliv.
Při selektivní těžbě dřeva se pokácí pouze stromy, které mají na trhu hodnotu a místo se poté
nechá opuštěné, aby se obnovilo a znovu vyrostly stromy, které se komerčně kácí. Na
vytěženém místě je pochopitelně menší korunový zápoj a zvýšená hustota podrostné vegetace
(Vasconcelos et al., 2000). Celkovou abundanci mravenců žijících v hrabance a na povrchu
půdy tento typ těžby významně neovlivnil v amazonském pralese (Vasconcelos et al., 2000)
ani na Madagaskaru, tam byla ovšem biomasa mravenců výrazně menší podél okrajů lesních
cest (Olson & Andriamiadana, 1996). V Amazonii neměla selektivní těžba významný vliv ani
na druhové bohatství. Druhové složení společenstev na vytěžených místech bylo podobné tomu
v nedotčeném lese. Většina druhů, které se nacházely v pralese, žila i na vytěžených místech.
Abundance jednotlivých druhů však byla pozměněna a trvalo asi deset let, než se obnovila.
Druhy, které se běžně vyskytovaly na holinách vzniklých těžbou, např. Pseudomyrmex tenuis,
Pheidole sp. nebo Pachycondyla constricta, byly vzácné v pralese. V nedotčeném pralese se
zase převážně nacházely druhy Blepharidatta brasiliensis a Ectatomma lugens (Vasconcelos
et al., 2000).
V deštném pralese v Kamerunu byly na dvou pokusných plochách zjištěny velké rozdíly
v abundanci mravenců žijících v korunách stromů po disturbanci odpovídající selektivní těžbě.
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Na jedné z pokusných ploch se stal silně dominantním zatím nepopsaný druh rodu
Technomyrmex, výsledkem byla dvacetinásobně vyšší abundance mravenců než na druhé
srovnatelné pokusné ploše. Druhy žijící v opadance nebyly převedením pralesa na
kakaovníkovou plantáž ovlivněny (Watt et al., 2002).
Na plantážích palmy olejné byla v porovnání s primárním pralesem nižší abundance i
biomasa mravenců. Jejich abundance i biomasa prudce poklesla v epifytech a opadance,
v korunách stromů byla abundance vyšší na plantážích, ale biomasa poklesla. Na rozdíl od
ostatních bezobratlých byli změnou struktury vegetace a podmínek prostředí na plantážích
ovlivněni více mravenci žijící v epifytech než ti v korunách stromů (Turner & Foster, 2009).
Na plantážích palmy olejné se nejvíce vyskytovaly oportunistické druhy a druhy podčeledi
Dolichoderinae, kterým vyhovuje otevřenější habitat s vyššími teplotami (Luke et al., 2014).
Vysoká abundance mravenců žijících na zemi v silně disturbovaných oblastech byla
zjištěna i na vojenském cvičišti na východě Spojených států. Ve společenstvu měl nejvyšší
abundanci druh Dorymyrmex smithi (Graham et al., 2004, 2009). Druhová rozmanitost byla na
disturbovaných plochách nižší. Mírou disturbancí nebyla ovlivněna abundance mravenců
žijících v korunách stromů (Graham et al., 2004).
Ve finském jehličnatém lese byl monogynní druh Formica lugubris abundantní v mladých
lesích a v malých fragmentech starého lesa. Polygynní druh Formica aquilonia

byl

nejpočetnější ve starých lesích a uvnitř fragmentů starého lesa (Puntilla, 1996).
Na mýtinách měli mravenci druhu Formica aquilonia menší mraveniště než v lese. Malá
mraveniště na mýtinách neprodukovala pohlavní jedince (Sorvari & Hakkarainen, 2005). Na
mýtinách se také nacházeli menší dělnice než v lese. Větší mraveniště měla v lese i větší
dělnice než menší mraveniště, na mýtinách nebylo nic podobného pozorováno (Sorvari &
Hakkarainen, 2009). Je možné, že mravenci zakládali na mýtinách satelitní mraveniště. Malá
mraveniště se nacházela převážně na kraji lesa, což může být dáno tím, že kolonie na mýtinách
se přesouvají za zdroji potravy, kterých je víc v lese, a nové kolonie z lesa se přesouvají na
osluněná místa, kde se dokáží udržet. Malá mraveniště nemají dobrou termoregulaci a
potřebují, aby je ohřívalo sluneční záření. Podmínky na mýtinách mohly být nepříznivé pro
produkci sexuálních jedinců a kolonie nemusela mít dostatek dělnic, které by je byly schopné
vychovat (Sorvari & Hakkarainen, 2005). Na mýtinách mohou být dělnice menší, protože na
nich neseženou dostatek potravy a teplotní podmínky jsou pro ně nevhodné. Na mýtinách
teplota v mraveništi kolísá a samotné mraveniště snadno vysychá, teplotní a vlhkostní změny
jsou nepříznivé pro vývoj larev, které tak dosahují menší velikosti (Sorvari & Hakkarainen,
2009).
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V listnatém lese ve Spojených státech nebyl zjištěn významný vliv mýcení na strukturu
společenstev žijících v korunách stromů. Společenstva vykazovala stabilitu. Poklesla biomasa
housenek a pavouků, biomasa mšic a mravenců se podstatně zvýšila na většině druhů stromů.
Změny biomasy byly malé na pozdně sukcesních druzích stromů, ale na raně sukcesních
druzích byly variabilní. Nárůst biomasy mravenců byl největší na trnovníku akátu, na dřínu
nedošlo k žádným změnám v biomase mravenců. Stavba koruny a mikroklimatické podmínky
v ní měly na složení společenstev pouze malý vliv. Významný vliv měla dostupnost živin,
obzvláště dusíku, který trnovník akát fixuje. Výmladky akátu obsadily mšice, což následně
ovlivnilo i nárůst početnosti mravenců. Výmladky také produkovaly mimokvětní nektária, což
brzy na jaře přilákalo mravence (Schowalter & Crossley, 1988).
V Kanadě byla největší denzita mravenišť druhu Formica podzolica na kraji lesa, střední
na louce a nejnižší na vypásané louce. Rozdíly v distribuci byly pravděpodobně dány
dostupností potravy a mírou disturbancí (Deslippe & Savolainen, 1994, 1995). Dělnice byly
největší na kraji lesa a nejmenší na vypásané louce. Produkce sexuálních jedinců byla
ovlivněna dostupností potravy, největší byla na kraji lesa a nejnižší na vypásaných loukách
(Deslippe & Savolainen, 1995). V Saskačevanu byla ale biomasa mravenců větší ve
fragmentech smíšeného lesa než v souvislém lese (Mazerolle & Hobson, 2002).
V Krkonošských lesích byla denzita mravenišť nejnižší na místech, kde byl les mrtvý, a
postupně se zvyšovala se sukcesí lesa. Vyšší byla denzita tam, kde se les obnovoval, a
v mladých smrčinách, nejvyšší byla na pasekách. Největší kolonie dominantních druhů se
nacházely v mladých smrčinách. V mladém lese také měly kolonie větší biomasu a dělnice
větší hmotnost než v teprve obnovujícím se lese. Velikost dělnic a kolonií se měla tendenci
zvětšovat spolu s postupnou sukcesí lesa. V mladém lese měli mravenci více zdrojů potravy a
lepší podmínky pro založení mraveniště, díky čemuž snáze přežívali. Také jim vyhovovalo
přirozeně bezlesé prostředí (Petal, 1994).
Fragmentace habitatu může mít vliv i na vztah mezi mravenci a ostatními druhy. Mšice si
chovají mravenci podčeledí Formicinae, Dolichoderinae a zčásti i mravenci podčeledi
Myrmicinae. Změny ve složení společenstva mravenců nebo rostlin, na kterých se mšice živí
na fragmentovaných habitatech, mohu mít vliv na vztah mezi mšicemi a mravenci (Crist,
2009). Na horské louce ve Švýcarsku bylo po pokusné fragmentaci prostředí největší množství
mšic na fragmentech louky, což ale nebylo dáno tím, že si je tam mravenci přinesli a chovali.
Naopak denzita mravenišť nejpočetnějšího druhu Lasius paralienus, který se medovicí mšic
živí, byla ovlivněna dostupností potravy. Největší byla na velkých fragmentech louky. Příčinou
bylo, že na fragmentech louky měli mravenci více zdrojů potravy. Mraveniště se nacházela
nejvíce na okrajích fragmentů, což bylo nejspíš způsobeno tím, že preferují teplé a suché louky.
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Mraveniště na krajích fragmentů přetrvávala déle než ta uvnitř fragmentů. Celkově se však
mraveniště na fragmentech louky udržela kratší dobu než mraveniště na nefragmentované
louce (Braschler & Baur, 2003).
Typ prostředí má vliv na abundanci druhu Eciton burchellii. Mravenci se pohybují
v prostředí s velkým korunovým zápojem, protože jejich tolerance vysokých teplot je nízká;
negativně je tedy ovlivňuje kácení lesa. V malých fragmentech lesa navíc může být kolonie
menší kvůli nedostatku kořisti. Kolonie si nestaví trvalé hnízdo, ale neustále se přesouvá.
Pohyb kolonie sledují určité druhy ptáků, které se živí hmyzem rojícím se během „výpadů“
(raids) mravence Eciton burchellii za potravou. Tito mravenci jsou totiž agresivní predátoři.
Druhy ptáků, které obligatorně sledují pohyb kolonií těchto mravenců, jsou velmi citlivé na
pokles jejich abundance. Fragmentace pralesa a pokles abundance mravence Eciton burchellii
může mít za následek až lokální vyhynutí těchto druhů ptáků, s postupnou obnovou pralesa a
zvýšením abundance mravence Eciton burchellii však mohou ptáci prostředí začít
rekolonizovat (Crist, 2009).
Fragmentace habitatů může mít negativní vliv na šíření semen rostlin mravenci (Crist,
2009). V listnatém lese na jihu Spojených států mělo mýcení za následek pokles abundance
původních druhů. Spolu s početností mravenců se snížil výskyt rostlin, jejichž semena původní
druhy mravenců rozšiřovaly. Abundance výrazně poklesla u druhů mravenců hnízdících na
stromech a v organickém materiálu. Zvýšila se abundance mravenců rodu Solenopsis a
Pheidole (Zettler et al., 2004). V Appalačském pohoří ve Spojených státech byl studován vliv
velikosti fragmentů mezického lesa a historie jeho hospodářského využití na lesní mravence a
myrmekochorní rostliny. V malých fragmentech lesa s vyšší intenzitou hospodářského využití
v minulosti byla zjištěna snížená abundance myrmekochorních rostlin, ale vyšší abundance a
diverzita myrmekochorních mravenců. Ve větších fragmentech lesa s minimálním využitím
v minulosti byla vyšší abundance a druhové bohatství myrmekochorních rostlin, ale byl tam
jediný dominantní druh mravence (Aphaenogaster fulva). Abundance mladých myrmekochorních rostlin závisela více na historii využití habitatu, velikosti fragmentu lesa a abundanci
vzrostlých konspecifických rostlin, než na společenstvu myrmekochorních mravenců. Vliv
fragmentace a intenzivního hospodářského využití habitatu může převážit nad vyšší druhovou
diverzitou i abundancí mravenců (Mitchell et al., 2002).
Vymizení některých druhů mravenců může mít široké dopady na ekosystém, neboť
mravenci v něm mají významnou roli, např. ovlivňují vlastnosti půdy, jsou významnými
dekompozitory a redistribuují živiny, mají mutualistické vztahy s řadou jiných organismů a
sami slouží jako potrava mnoha živočichům (Crist, 2009).
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7.2. Vliv požárů
Požár může působit na společenstva mravenců přímo jako disturbance, která odebírá jejich
biomasu, nebo jako stresor, který limituje abundanci a diversitu mravenců v daném prostředí
(Linksvayer & Janssen, 2009). Na mravence hnízdící v zemi nemá požár většinou přímý vliv,
protože jsou pod zemí před ním chráněni (Andersen, 1991; Parr et al., 2004), ovlivní především
druhy hnízdící v nadzemních strukturách. Oheň spálí dřevo, větve a listí spadané na zem a
mladé stromky, může odstranit i biomasu mravenců, kteří ve větvích či spadaném listí hnízdí
(Vasconcelos et al., 2017).
Společenstva mravenců jsou ovlivněna především nepřímým působením požáru –
odstraněním rostlinné biomasy, přeměnou struktury prostředí nebo nedostatkem potravy, např.
hmyzu žijícího v trávě (Andersen, 1991). Požáry pro ně mohou být i prospěšné, protože
zpřístupní zdroje a z cest jim odstraní překážky (Arnan et al., 2006). Vliv potom mají na
abundanci druhů nebo skupin.
Na australské savaně měla frekvence požárů významný vliv na skladbu společenstva
zemních mravenců. V oblastech, kde se požáry pravidelně vyskytovaly, převažovali mravenci
rodu Iridomyrmex a oportunistické druhy. V oblastech bez výskytu požárů se nacházely
kryptické druhy a generalisté z podčeledi Myrmicinae a v oblastech, kde se vyskytnul požár
každých několik let, byly zastoupeny všechny zmíněné skupiny (Andersen, 1991). Průměrná
abundance mravenců žijících na savaně ovšem požárem nemusí být ovlivněna (Frizzo et al.,
2011; Parr et al., 2004; Parr & Andersen, 2008).
Na patagonské stepi nebyla abundance druhů také ovlivněna, v křovinaté oblasti se vlivem
požáru výrazně snížila abundance lesního druhu a druhy vyžadující vlhké prostředí se ve
vypálené oblasti nevyskytovaly vůbec. Abundance druhu žijícího v xerických oblastech se po
požáru zvýšila (Farnji-Brener et al., 2002).
Celková abundance nebyla ovlivněna požárem ani na severoamerické stepi. Vyšší
abundanci než ostatní skupiny však vykazovaly oportunisté a dominantní druhy (Moranz et al.,
2013).
Na vojenském cvičišti na východě Spojených států neměl požár na abundanci mravenců
významný vliv. Oblast byla disturbovaná, nacházelo se na ní málo stromů, vegetace na ní byla
řídká a místy byla holá zem, požár ji tedy příliš neovlivnil. Abundance kryptických druhů byla
vyšší v oblasti, která nebyla požárem dotčena (Graham et al., 2009).
V mediteránní oblasti měl požár negativní vliv na abundanci druhů hnízdících nebo
shánějících potravu na stromech. Abundance se zvýšila u druhů, které v obnovené vegetaci
měly více zdrojů potravy, například se zvýšila produkce semen a s ní i početnost zrnožravého
mravence Messor capitatus (Arnan et al., 2006). V oblastech ovlivněných požárem se
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nacházely větší kolonie s většími dělnicemi, což mohlo být dané tím, že velké kolonie jsou
disturbancemi ovlivněny méně než malé. Požár snížil heterogenitu terénu a komplexitu
prostředí, takže se v něm velké dělnice snáze pohybovaly. Další možností je, že větší dělnice
mají lepší teplotní toleranci než ty malé (Arnan et al., 2013).
V temperátním lese byly požárem nejvíce ovlivněni mravenci sbírající potravu na zemi a
částečně i druhy žijící ve starém lese (Moretti et al., 2006).
Požár měl negativní vliv na lesní mravence v Amazonském pralese. Jejich abundance
poklesla o polovinu. Nižší abundanci i biomasu měly druhy žijící na zemi, na druhy žijící pod
zemí a v korunách stromů neměl požár velký vliv. Opakované požáry významně měnily
charakter krajiny z pralesa na habitat blízký savaně a i lesní společenstva mravenců byla
nahrazována druhy žijícími na savaně (Paolucci et al., 2017).
Složení společenstva ovlivňuje typ vegetace a způsob, kterým oheň ovlivní prostředí
(Arnan et al., 2006; Ratchford et al., 2005). Na spálených místech je řídká vegetace, místy až
holá zem. Tyto podmínky vyhovují oportunistickým druhům, generalistům z podčeledi
Myrmicinae, druhům podčeledi Dolichoderinae a termofilním druhům (Linksvayer & Janssen,
2009). Nevyhovují naopak lesním druhům, které žijí ve stinném prostředí a zem je pokrytá
spadaným listím. Hlubokou vrstvu spadaného listí preferují kryptické druhy (Andersen, 1991).
Underwood & Christian (2009) překvapivě zjistili vyšší abundanci kryptických druhů po
vypálení travnaté oblasti. Většina druhů hnízdila pod zemí nebo kameny a živila se medovicí
mšic a vlnatek žijících na kořenech. Mravenci tím pádem nemuseli být požárem ovlivněni
(Underwood & Christian, 2009). Zrnožravé druhy mohou být abundantnější v oblasti, kde
rostliny reagují na požár zvýšenou produkcí semen (Arnan et al., 2006; Matsuda et al., 2011;
Underwood & Christian, 2009).
Obecně lze konstatovat, že požáry ovlivňují abundanci mravenců nejvíce v oblastech, kde
se vyskytují pouze zřídka, tedy v lesích a hlavně v tropických deštných lesích (Vasconcelos et
al., 2017). Vůči vlivu požáru jsou resistentní společenstva žijící na územích, kde se požáry
vyskytují často nebo pravidelně. Dále má na resistenci vliv průměrný roční úhrn srážek spolu
s úbytkem biomasy rostlin způsobeným požárem. Společenstva na území pokrytém lesy a
s vysokým úhrnem srážek budou požárem ovlivněna více než společenstva z území, kde požár
příliš neovlivní míru vegetačního pokryvu (Parr et al., 2004). Společenstva suchých oblastí se
obnoví rychleji než společenstva žijící v oblastech s vyšší vlhkostí (Arnan et al., 2006; FarnjiBrener et al., 2002).
Na celkovou abundanci nemá požár vliv, ale dočasně ovlivňuje abundanci jednotlivých
druhů. Náchylná jsou především společenstva tropických deštných lesů, kde může jeden požár
významně ovlivnit strukturu vegetace a má negativní dopad na diverzitu mravenců. Naopak
34

společenstva pouští, travnatých oblastí a především savan nejsou požáry významně
ovlivňována. Společenstva savan jsou velmi resistentní a resilientní vůči požárům, což je dáno
tím, že se na savanách požáry vyskytují v pravidelných a docela krátkých intervalech – v rámci
pouze několika let. O mravencích žijících na savanách, hlavně v Austrálii, máme hodně
informací. Většina studií se zabývá mravenci žijícími na zemi, o druzích hnízdících ve
spadaném listí a na stromech, tedy o těch, které jsou citlivější vůči požárům, příliš informací
není (Vasconcelos et al., 2017).
7.3. Vliv pastvy
Pastva nepůsobí na mravence přímo, ale ovlivňuje míru vegetačního pokryvu, dostupnost
potravy a tyto změny následně ovlivňují interakce mezi druhy. Půdní typ určuje, jaká vegetace
na něm roste a struktura vegetace ovlivňuje složení společenstva. Půdní struktura ovlivňuje
mravence přímo vlhkostí nebo vhodností pro vybudování hnízda, nepřímo je ovlivňuje tím,
jaké rostliny v ní rostou (Hoffmann, 2010).
Review od Hoffmanna z roku 2010 shrnuje zjištění o vlivu pastvy na společenstva
mravenců. Většina studií zjistila, že na společenstvo měl půdní typ a vegetace větší vliv než
disturbance způsobená pastvou. Z osmnácti studií, které se zabývaly vlivem pastvy na druhové
bohatství a celkovou abundanci, jich šest zjistilo, že s rostoucí intenzitou vypásání se
abundance zvýšila. Dvě studie zjistily, že se snížila. Z deseti studií, které zkoumaly vliv na
hustotu mravenišť, jich šest zjistilo, že s rostoucí intenzitou vypásání se hustota mravenišť
snížila a čtyři zjistily, že se nezměnila. Podle šesti různých studií na různých půdních a
vegetačních typech druhy nevykazují žádnou statisticky významnou závislost na pastvě. Devět
studií analyzovalo data na druhové úrovni. Studie zjistily široké rozpětí odpovědí od 0-100%,
v průměru 30% druhů reagovalo statisticky významně na vliv pastvy; dvě práce vyhodnocující
tento vliv na úrovni rodů zjistily v průměru 52% odpověď na vliv pastvy na úrovni rodů.
Pozdější studie také ukázaly, že na společenstva mravenců měl významnější vliv než pastva
typ půdy a vegetace (Barton et al., 2016; Calcaterra et al., 2010; Hoffmann & James, 2011).
Například v temperátním eukalyptovém lese v Austrálii byl výskyt kryptických druhů dán
hloubkou vrstvy opadanky. Půdní poměr C:N byl vyšší v oblasti s hlubokou vrstvou opadanky
a byl pozitivně spjat s výskytem druhů tribu Camponotini. Naopak oportunistický rod
Nylanderia se vyskytoval převážně v otevřených habitatech. Na loukách s porostem v oblasti
původních víceletých trav se vyskytoval oportunistický druh Rhytidoponera metallica, zatímco
v porostu exotických nepůvodních trav se vyskytovaly chladnomilné druhy (Barton et al.,
2016). Na celkovou abundanci (Hoffmann & James, 2011; Schmidt et al., 2012) ani druhovou
rozmanitost (Schmidt et al., 2012) nebo složení společenstva (Calcaterra et al., 2010) neměla
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pastva významný vliv. Starší studie uvádí, že s rostoucí intenzitou pastvy se biomasa i
abundance mravenců zvyšovala (Hutchinson & King, 1980). Změny v habitatu způsobené
pastvou mohou však ovlivnit abundanci určitých skupin (Barton et al., 2016).
Na severoamerické stepi byla na vypásaných místech nižší abundance dominantního druhu
Formica montana a oportunistů, abundance generalistů se zvýšila. Spásáním vegetace
dobytkem se snižuje její nadzemní biomasa a ubývá i fytofágních bezobratlých a hmyzu
produkujícího medovici. Mravenci tak přicházejí o zdroje potravy a jejich početnost se sníží.
Úbytkem abundance dominantního druhu se snížil kompetiční tlak na generalisty a ti se díky
tomu mohli rozšířit (Moranz et al., 2013). Na argentinské pampě byla na vypásaných místech
vyšší abundance i biomasa určitých druhů a větší výskyt teplomilných druhů (Calcaterra et al.,
2010).
Abundance mravenců může být dána i produkcí prostředí. Více jedinců se bude vyskytovat
v prostředí, které nabízí větší množství zdrojů potravy. Na kanadských pastvinách se nacházelo
největší množství mravenců ve vypásané oblasti s vysokou produkcí. V oblastech s nízkou
produkcí byl vyšší počet mravenců v nevypásané oblasti. Produkce prostředí rostla
s nadmořskou výškou. Různá struktura vegetace v rozdílných nadmořských výškách a změny
dané vypásáním nejspíš ovlivnily výskyt kompetitorů a predátorů mravenců. Ptáci a hlodavci,
kteří se živí semeny, preferovali prostředí s vysokou produkcí, které nebylo vypásané, protože
se v něm sami mohli lépe skrýt před predátory a získat více potravy. Na mravence byl tím
pádem vyvíjen vyšší kompetiční tlak, což mohlo snížit jejich početnost. V nevypásaném
prostředí s vysokou produkcí se také mohlo nacházet větší množství predátorů mravenců,
například pavouků a hmyzožravých ptáků, kteří snižovali jejich početnost. V oblastech s nižší
produkcí byly porosty pelyňku poskytující úkryt predátorům i druhům, které mravencům
konkurují. Výskyt mravenců v nich byl dán pouze dostupností zdrojů, která byla větší
v nevypásané oblasti (Schmidt et al., 2012). Se zjištěním, že v prostředí s větší produkcí a
komplexnější vegetační strukturou se bude vyskytovat diverzifikovanější společenstvo
mravenců a jeho hustota bude větší, souhlasí i výsledky studie Calcaterra et al. (2010). Na
argentinské pampě byla větší biomasa a množství jedinců i druhů bylo vyšší na pampě než na
pastvině. Vlivem pastvy se zvýšila abundance i biomasa dělnic jak na pampě, tak na pastvině.
Způsobeno to však bylo zvýšením abundance pouze určitých druhů.
8. Porovnání reakce společenstev mravenců na gradientu produktivity souvisejícím
s disturbancemi a geografickým rozložením teplot
Obecně lze konstatovat, že v prostředích s extrémními podmínkami, tedy v chladných a v
pouštních oblastech se nacházejí druhy mravenců s velkými jedinci. Druhy s velkými jedinci
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žijící v chladných oblastech a v teplých oblastech, kde je vysoká míra UV-B záření mají i
hodně melanizovanou kutikulu. Jejich velikost a zbarvení jim umožňuje v daných podmínkách
přežít.
V prostředí s nízkou primární produkcí se nachází z velké části druhy, které jsou
generalisté nebo oportunisté. Naproti tomu heterogenní prostředí s vysokou produkcí
umožňuje v rámci společenstva mravenců širokou míru specializace. V teplých habitatech
s vysokou produkcí se nachází malé kolonie tvořené malými jedinci.
Oportunistické druhy a generalisté jsou v určité míře tolerantní vůči působení stresu a
disturbancí prostředí. Disturbance negativně ovlivní zpravidla specializované druhy, např.
disturbance, která má za následek větší otevřenost habitatu a vyšší míru osvětlení, bude mít
negativní dopad na stínomilné a kryptické druhy. Míra dopadu disturbance závisí na resilienci
společenstva na daném území. Dlouhodobé působení disturbancí a stresu bude mít mnohem
větší následky v oblastech, kde se tyto faktory pravidelně nevyskytují. Naopak společenstva
oblastí, které bylo historicky pravidelně ovlivňováno určitým typem disturbance, např.
požárem, jsou vůči těmto disturbancím velmi resistentní a resilientní.
Disturbance mohou v kombinaci s probíhající klimatickou změnou nepředvídatelně
ovlivnit složení společenstev. U živočichů a jmenovitě u mravenců bude mít oteplování
největší vliv ne v mírném pásmu, kde bude zvýšení průměrných i maximálních dosahovaných
teplot pravděpodobně nejvyšší, ale v tropech a to jak ve vlhkých tropických lesích (Diamond
et al., 2012), tak v teplých suchých oblastech (Gibb et al., 2015). Většina druhů tam žije již
nyní při teplotách blížící se hodnotě jejich kritického teplotního maxima. I mírné zvýšení
průměrných či maximálních dosahovaných teplot může být pro ně fatální. Druhy mírného
pásma žijí prozatím v podmínkách, kdy se teploty nepřibližují jejich kritickému teplotnímu
maximu a nejsou bezprostředně ohroženy růstem teplot jako takovým. Dopad na ně bude mít
spíše to, jak růst teplot ovlivní hodnoty primární produkce prostředí. Většina prozatím
získaných dat vztahujících se k vlivu oteplování byla získána pro druhy mravenců hnízdící na
zemi. Opomíjené jsou ekologické skupiny mravenců hnízdící pod zemí nebo v korunovém
patře stromů. Tyto druhy představují podstatnou část biodiverzity v tropech. Také vliv
oteplování na hibernaci u mravenců mírného pásma není zatím dostatečně prozkoumán.
Vzhledem k sociálnímu způsobu života mravenců a složitým interakcím mezi sebou a
ostatními složkami ekosystému je značně obtížné předpovědět, jaký dopad budou mít
klimatické změny nebo jejich kombinace s dalšími faktory.
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9. Závěr
1) U mravenců má zvýšení teploty vliv na biomasu a abundanci, kromě toho i na druhové
bohatství a složení místní fauny. Zvýšení teploty způsobuje menší velikost dělnic jak na úrovni
jednotlivce, tak celé kolonie. Toto snížení biomasy dělnic přitom není zanedbatelné a může se
pohybovat v rozmezí zhruba 10-30%. Současné změny klimatu přináší i velké změny
v rozšíření různých druhů. S oteplením se řada teplomilných druhů rozšiřuje, ale chladnomilné
druhy se posouvají k severu. Pro společenstvo mravenců v určitém habitatu může být změna
celkové biomasy a abundance nepříliš velká, ale pro konkrétní druh významná.
2) Bergmannovo pravidlo popisující závislost mezi tělesnou velikostí a zeměpisnou šířkou
nebo nadmořskou výškou bylo původně formulováno pro endotermní živočichy. Později byla
jeho definice rozšířena takovým způsobem, který umožňuje zahrnout do ní i ektotermní
živočichy. Pro mnoho skupin bezobratlých se jeho platnost nepotvrdila, např. pro měkkýše.
Mravenci jsou jednou z mála skupin hmyzu, pro které byla platnost Bergmannova pravidla
v řadě studií prokázána jak na úrovni jedinců, tak kolonií. Jiná studie potvrzuje platnost jen pro
biomasu dělnic, ale ne pro jejich denzitu. Existují ale i studie, které platnost pravidla
nepotvrzují vůbec. Tyto rozporuplné výsledky znamenají nezbytnost dalšího studia, které by
situaci vyjasnilo.
3) Kromě teploty, která je hlavním faktorem u Bergmannova pravidla, ale zjevně sama o
sobě není rozhodujícím faktorem jednoznačně ovlivňujícím biomasu a abundanci mravenců,
je s ní další posuzovanou veličinou hodnota primární produkce. Existuje několik teorií předpovídajících při rostoucí teplotě v závislosti na NPP často protichůdné trendy v biomase
jednotlivců a v abundanci ektotermů. Některé předpovídají s rostoucí teplotou růst hmotnosti
jedinců, jiné naopak pokles. Pro mravence bylo potvrzeno zmenšení velikosti jedinců
v teplejším prostředí; to platí pro kastu dělnic, pro jejich biomasu, ale ne pro počet. V
habitatech s nejnižšími a nejvyššími hodnotami NPP jsou malé kolonie s malými dělnicemi,
pro průměrně produktivní habitat je celková biomasa mravenců konstantní. S rostoucí NPP se
zvyšuje abundance u mravenců hnízdících na zemi, pro kryptické podzemní druhy se to
nepotvrdilo. Evidentně ani kombinace teploty a NPP nestačí ke zcela spolehlivé predikci změn
abundance a biomasy u mravenců.
4) Teplota by měla pozitivně ovlivňovat druhové bohatství mravenců. Samotná teplota
ovšem k vysvětlení rozložení diverzity nestačí. V teplých oblastech je diverzita velmi
variabilní a například v pouštích s extrémními podmínkami se mravenci vůbec nevyskytují.
Množství srážek v těchto oblastech ovlivňuje diverzitu daleko více než sama teplota. Velkou
roli hrají i historické změny klimatu, které jsou pravděpodobně příčinou nižší biodiverzity
mravenců na severní polokouli než na jižní. Absence dat o současné biodiverzitě mravenců
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v tropických oblastech Afriky a Asie je příčinou nemožnosti předpovědět budoucí změny
biodiverzity způsobené oteplováním.
5) Fragmentace prostředí je považovaná za jednu z hlavních příčin ztrát biodiverzity. U
mravenců tomu tak vždy není, ale zachování diverzity u nich neznamená zachování druhového
složení. Fragmentace mívá za následek vymizení citlivých druhů a jejich nahrazení druhy
eurytopními; až 75% původních druhů je nahrazeno. V lesích byla abundance mravenců často
vyšší na disturbovaných plochách než v původním porostu. Menší disturbance jako selektivní
těžba dřeva se projevila pozitivně na druhovém bohatství i na denzitě mravenců. Při
neselektivní plošné těžbě dochází ale ke ztrátě diverzity, abundance i biomasy mravenců.
Hnízda, která se ocitnou na mýtinách nebo jsou tam nově založená, jsou menší a menší je i
velikost dělnic v těchto hnízdech. V mírném pásmu v lese odumřelém vlivem imisí poklesla
biomasa i abundance mravenců. Obojí se postupně zvyšovalo s probíhající obnovou lesa.
Všechna tyto tvrzení byla zjištěna pro mravence hnízdící na zemi, většinou se jednalo o
zástupce podčeledí Formicinae a Myrmicinae.
6) Požár jako disturbanční faktor má vliv na abundanci a biomasu mravenců převážně
v prostředí, kde se pravidelně nevyskytuje. Má tím větší vliv, čím více je habitat prostorově
strukturovaný, tzn. čím více pater je vyvinuto a čím větší je v oblasti průměrný roční úhrn
srážek. Nejvíce jsou ovlivněna lesní společenstva mravenců, zatímco společenstva habitatů, na
kterých se vegetační pokryv rychle obnoví (travnaté oblasti, savany, pouště) požáry významně
ovlivněna nejsou. Požár tam nemá vliv na celkovou abundanci mravenců, dočasně ovlivňuje
abundance jednotlivých druhů nebo ekologických skupin ve společenstvu.
7) Byla zjištěna široká škála ovlivnění abundance mravenců pastvou, počínaje nulovým
vlivem na biomasu a abundanci přes snížení abundance až po zřetelné zvýšení abundance, což
je nejčastěji zjištěný vliv pastvy. Abundance i biomasa jednotlivých druhů může být pastvou
ovlivněna, ale celková biomasa a abundance se nemění. Více než samotná pastva může mít na
abundanci mravenců vliv struktura a typ půdy a vegetace na ní rostoucí.
Ukazuje se, že mravenci díky svému sociálnímu způsobu života a složitým interakcím mezi
sebou a se složkami svého prostředí představují složitou součást ekosystému závislou na
mnoha faktorech, často zjevně neznámých. K popsání nebo předpovězení změn v biomase a
abundanci nestačí znát základní charakteristiky prostředí jako teplotu nebo NPP, ale bude nutné
hodnotit komplexní vliv mnohem širšího spektra faktorů prostředí. Ke zpřesnění stávajících
teorií a modelů je nutný další výzkum.
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