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abstract: Ant Cardiocondyla elegans Emery, 1869 was recorded as a new genus 
and new species for Slovakia.
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Úvod

Rod Cardiocondyla Emery, 1869 zahrnuje okolo sto 
druhů, z nichž je pouze malá část dobře známa (Sei-
fert 2003, Heinze et al. 2005). Struktura kolonií 
a chování samců Cardiocondyla jsou velmi složité a 
z velké části dosud neprozkoumané. Některé druhy 
jsou polygynní, jiné monogynní, řada druhů odcho-
vává vedle okřídlených samců i samce bezkřídlé 
(ergatoidní) nebo jen bezkřídlé. Samci v hnízdech 
běžně bojují o samičky – u některých druhů ma-
jí bezkřídlí samci mečovitá kusadla určená k boji 
s jinými samci, jinde zase samci vyvolávají agresi 
dělnic proti konkurenčním samcům, které potřís-
nili kapkami svých análních žláz (Kinomura & Ya-
mauchi 1987, Stuart et al. 1987, Yamauchi & Ka-
wase 1992, Heinze & Hölldobler 1993, Heinze et 
al. 1998). Okřídlení samci produkují spermie pouze 
v době rojení, zatímco ergatoidní samci produkují 
spermie po celý život, tedy po dobu několika mě-
síců, tedy během sezóny rozmnožování (Heinze & 
Hölldobler 1993). 

CardioCondyla elegans EmEry, 1869 

Je to drobný zástupce podčeledi Myrmicinae. Děl-
nice dosahují délky 1,8 – 2,5 mm, samičky 2,7 – 3,3 
mm a samci 2,6 – 2,8 mm. Zatímco dělnice a 

samičky jsou černé až smolně hnědé s kusadly, ty-
kadly a nohama alespoň částečně rudohnědými, 
samci jsou celí jasně žlutooranžoví. To zmátlo Ber-
narda (1957) natolik, že samce C. elegans popsal 
jako samičky jiného parazitického druhu (Xenome-
tra gallica Bernard, 1957). Teprve Baroni Urbani 
(1973) opravil tuto chybu. Organizační struktura 
hnízd je, podobně jako u jiných druhů rodu, složi-
tá. J. C. Lenoir ve své rozsáhlé práci (2006) proká-
zal, že C. elegans vychovává jen ergatoidní samce a 
je striktně monogynní. V hnízdech se však mohou 
nalézat i cizí pohlavní jedinci. Laboratorními tes-
ty doložil, že cizí samci a plodné bezkřídlé samice 
v reprodukčním období jsou dělnicemi v hnízdech 
běžně přijímáni, zatímco okřídlené samice jsou na-
padány. Toto chování pravděpodobně působí proti 
příbuzenskému křížení (inbreeding). 

Biologie a rozšíření

Mravenci C. elegans obývají písčité a vlhké půdy 
(např. naplavené usazeniny) v údolích řek (Lenoir 
2006) a v zaplavovaných říčních náplavech (Ber-
nard 1968). Atanasov & Dlusskij (1992) uvádě-
jí, že C. elegans obývá suché písčité až kamenité pů-
dy, slehlé písky a vegetací porostlé duny vzdálené 
od moře. Skladba štěrkopísčitých usazenin je velmi 
důležitá. Ukazuje se, že zpravidla maximálně 60 % 
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tvoří písek, zbylou část hrubší štěrk a kameny, ve-
getační pokryv velmi řídký tvořený jednotlivými 
rostlinami (Lenoir 2006). Toto zjištění odpovídá 
našim pozorováním z jižního Bulharska, z údolí řek 
Struma a Lebnice, v okrese Sandanski (1984 a 1986, 
Bezděčka nepubl. údaje). 

Zemní hnízda C. elegans jsou až 40 cm hluboká a 
jsou zpravidla tvořena centrální vertikální chod-
bou a horizontálně uloženými komorami. Komory 
tvoří vzduchové kapsy, v nichž mravenci přežíva-
jí období zátopy. V hlubších komorách je udržová-
na stálá teplota s malými denními výkyvy. Lenoir 
(2006) v průběhu několikaletého výzkumu v nivě 
řeky Loiry zjistil, že až 40 % hnízd C. elegans zanik-
ne během zimy (vliv mrazu a záplav), ale že přeživší 
plodné samice na jaře rychle zakládají nová hnízda. 

Před půlstoletím Bernard uvedl, že mravenec C. ele-
gans obývá evropskou a asijskou část pobřeží Stře-
dozemního moře, konkrétně uvedl Španělsko a již-
ní Francii (Bernard 1968). Agosti &Collingwood 
(1987) přidali Jugoslávii a evropskou část Turecka. 
Atanasov & Dlusskij (1992) uvedli také Itálii, Bal-
kánský poloostrov, Ukrajinu, Kavkaz a Rumunsko 
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obrázek 1. Cardiocondyla elegans – worker, foto Z. Kejval. obrázek 2. Cardiocondyla elegans – female, foto Z. Kejval.

– jihozápadní Banát. Rumunský nález však Mar-
kó et al. (2006) zpochybnili. Collingwood (1993) 
přidal řeckou Kefalonii, Petrov uvedl z Makedonie 
(Petrov 1994) a později ze Srbska (Petrov 2002). 

V roce 1995 publikoval Radchenko revizi paleark-
tických druhů rodu Cardiocondyla. V revizi vyme-
zil překvapivě velký areál C. elegans – jižní Evropa, 
jih východní Evropy, Krym, Malá Asie, Kavkaz, Za-
kavkazsko, Střední Asie, Kazachstán a Afghánistán 
(Radchenko 1995).  

Seifert (2003) ve své revizi holoarktických druhů 
rodu Cardiocondyla stanovil osm druhových skupin 
a řadu taxonů synonymizoval nebo naopak stanovil 
na úrovni validních druhů a také popsal několik no-
vých druhů. V práci podal mnoho nových determi-
načních znaků a zpracoval vyčerpávající určovací 
klíč. Pro všechny druhy uvedl oblasti rozšíření, při-
čemž pro C. elegans vymezil oproti Radchenkovi 
(1995) podstatně menší areál – Mediterán, jihový-
chodní Evropa a Malá Asie. Během revize prověřil 
Seifert materiály C. elegans ze Španělska, Francie, 
Itálie, Černé Hory, Řecka, Kypru, Turecka a Maďar-
ska (Szeged, Mohács). 

Bračko (2007) k tomuto výčtu přidal Slovinsko, 
Paknia et al. (2008) publikovali nález v Íránu, 
Vonshak & Ionescu-Hirsch (2009) v Izraeli. Pet-
rov (2010) uvedl C. elegans z Chorvatska. Legakis 
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vegetací, kde dominovaly druhy Tetramorium mo-
ravicum Kratochvíl, 1941 a Lasius niger (Linna-
eus, 1758), zatímco mravenci C. elegans se zde již 
nenacházeli. 

Nález mimo jiné ukazuje, že evropský areál C. ele-
gans podél toku Dunaje (a možná i dalších větších 
řek) zasahuje hluboko do střední Evropy. Je velmi 
pravděpodobné, že může být nalezen i na dalších 
lokalitách Slovenska a v Rakousku, dokonce nelze 
zcela vyloučit ani výskyt na německé části toku Du-
naje. Oproti tomu výskyt v České republice, na to-
cích Moravy a Dyje je velmi málo pravděpodobný, 
vzhledem k bahnitému charakteru jejich břehů.

Příčina celkově malého množství nálezů tohoto 
druhu ve střední Evropě spočívá pravděpodobně 
nejen v malé velikosti a slabé aktivitě dělnic, ale ze-
jména v charakteru biotopu, který z výše uvedených 
důvodů není pro myrmekology nijak atraktivní.

Poděkování

Děkujeme Zbyňku Kejvalovi za perfektní fotografie 
dokladového vzorku.
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Prvonález pro Slovensko

Námi podávaný údaj o výskytu na Slovensku se tý-
ká nálezu hnízda s kompletní obsádkou, tedy dělni-
cemi, okřídlenými samičkami a bezkřídlými (erga-
toidními) samci (Obr. 1 – 3). 

Data: Slovakia merid. (8179c), Chľaba, cca 1,5 km 
JV od obce (47°49’7” N, 18°50’9” E, soustava GPS), 
13. 9. 2013, I. Těťál lgt. 

diSkuzE

Nálezové okolnosti u Chľaby odpovídaly výše uve-
deným požadavkům druhu. Jednalo se o písčitý 
až písčito-štěrkový břeh Dunaje v záplavové zóně, 
porostlý jen řídkou vegetací. C. elegans byl jediný 
mravenec žijící v těchto místech. Nález potvrzuje 
charakteristiku druhu, jako prvního kolonizátora 
postupně se stabilizujících náplav v břehových pás-
mech řek. Několik metrů od místa nálezu začínal 
trvalý pevný břeh s rozvinutou hustější bylinnou 
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