
Rozhledy prosinec 2022: Mravenec lesní 

Mravenec lesní je u nás chráněným druhem. Ve velkých mraveništích 

z jehličí a větviček udržují lesní mravenci od března do října 

stálou teplotu. Dosahují toho systémem větracích šachet. Podle 

potřeby mravenci tyto vchody otevírají a nechávají větrat, v zimě 

je naopak zavírají. Zimu mravenci tráví v podzemních komůrkách 

 

hnízda, kde jsou chráněni před mrazem. Mravenec lesní je poměrně 

agresivní druh. Jeho zbraní je kromě kusadel kyselina mravenčí, 

kterou produkuje v jedové žláze. V případě potřeby ji dokáže na 

nepřítele vystříknout až na vzdálenost jednoho metru. Kyselina 

mravenčí má silné antibakteriální účinky, proto ji mravenci lesní 

 

rozprašují i v mraveništi jako dezinfekci. Tyto účinky znají také 

přirození nepřátelé mravenců, jako jsou datlové a sojky. Narušují 

mraveniště, aby je mravenci postříkali kyselinou mravenčí. Někdy 

dokonce mravence chytají a potírají si jimi peří, aby se tak 

ochránili před parazity. Mravenci sbírají i přírodní pryskyřici 

 

z borovic. Chodí po ní, čímž se dezinfikují od bakterií a plísní. 

Pryskyřici zanášejí také do mraveniště. Smíchají ji s kyselinou 

mravenčí, čímž si tvoří vlastní antibiotika. Tato vlastnost je 

pro mravence lesní jedinečná. Běžná dělnice mravence lesního se 

dožívá nejvýše pěti let, královna se může dožít až dvaceti let. 

 

Za tu dobu naklade až milion vajíček. Po vylíhnutí se královna 

ještě v hnízdě nebo při svatebním letu spáří, shodí křídla a po 

zbytek života zůstává v hnízdě. Hnízdo nebo kolonie může mít 

jednu nebo více královen. Během rojení se mravenčí královna spáří 

se samcem a ihned odletí ze svého starého hnízda založit nové. 

 

Tomuto rojení a následné cestě mravenčí královny se říká svatební 

let. Královna je jediná schopná produkce vajíček, je pilířem 

mraveniště. Jediným úkolem samečků je oplodnit královnu, poté 

jejich krátký život končí. Dělnice mají své specializace. První 

jsou pastýřky, které pečují o mšice a sbírají medovici. Chrání je 

 

před predátory a na zimu je přenášejí do mraveniště. Když kolonie 

opouští hnízdiště, aby vytvořila další na novém místě, odnesou si 

s sebou vajíčka mšic, aby založili nové stádo. Lovkyně hledají 

kořist a potravu na zemi. Sběračky shánějí stavební materiál pro 

mraveniště. Hlídačky a uklízečky jsou mladé dělnice, které pečují 

 

o vajíčka a larvy, regulují teplotu v mraveništi a střeží vchody. 

Hnízdo s milionem mravenců lesních spotřebuje ročně asi třicet 

kilogramů hmyzu a půl tuny medovice. Mravenec lesní není škůdce, 

ale čistič přírody a lesa. Likviduje hmyz a mršiny, kypří půdu, 

zlepšuje její schopnost vsakovat vodu a roznáší semínka rostlin. 


