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1 ' r. S. Sond e k:

K VARIABILIT MRAVENC LEPTOTHORAX TUBE-
i^tlM NYL.

\ tjmi 1920 nalezl jsem lut stráni nad N. Lískovcem u Brna

malého mriwence žlutého s erným zadekem. Videi jsem, že je to

ieptoifiorax, ale nebylo mi známo, že žije u nás druh s erným
abdoniinem. Opravn, nikde \ literatue jsem nenaie'zl, že by exiisto-

vala specie takto zbarvená. Já jsem však s popsáním nespchal,

nýbrž chtl jsem nalézti celou kolonii. Hledal jsem nkolikrát znovu

na lokalit u Nového Lískovce, a štstí mi pálo. Nalezl jsem pod

malým kaniener.i kolonii Leptothorax, ale ku svému podivu jsem

spatil asi 10 exemipláú svého mravence ve spolenosti znárného

druhu Leptotliorax imifasciatus Nyl.

Sebral jsem tedy mravenc, koli'k jsem jen mohl a usadil je doma

ve formicariil. Hned pi prvém prohlíženi jsem postehl, že vedle

vtšiny celkeni typických imifasciatü jsou zde ješt jiní barevn od-

eliyhií ;)íslušníci kolonie. Vybral jsem iiclr nkolik, kteí tvoili

iakoiisi pechodnou adu od typických k onm s erným zadekem
a kon>ervo'Val v lihu. Na pipojeném obrázku vidíme 6 exempíái.

K lomu se ješt vra tnric. Díve bych cht! o nem jiném se zmíniti.

\ /pomnl jsem si totiž pi tomto nálezu, že jsem nkolikrát

již nalezl malé Leptothoraxy, kteie jsem nemohl uriti, po pípaide,

kteí vyboovali nkter^m znakem z rámce .specie nebo variety,

za niž jsem je právem pokládak Vysvtloval jsem si vc tak, že

nemaje dosti srovnávacího materiálu, nemohu spolehliv uriti .specii.

Nyní však soudím, že se má vc s Leptothoraxem jinak.

U nás žijí dfvia druhy tohoto rodu: vtší, s tykadly o II láncích

L. acervorum Nyl. a menší, s tykadly 12 lánkov^ými — í.. tube-
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mm Nyl ïonto jest velmi ivariabilni a autoi rozlenili jej na adu
speoií, ras a variet. Zajknavo je piihlédnouti, za jakých -okolností

popisovali nové idruhy.

Název Leptothorax pochází od Mai y r.a, který oddlil tím ást

z jodu Myrmica. Z našich stedoevropských Oiznaena byla prvá

specie jako L. iwifasciatiis ješt (pode jménem Formica imifasciata

od Latreillea asi r. 1800.0 Ny lan der pipojil r. 1840 nový

druh íuberiim (ješt pode jménem Myrmica tuberum)-) Nemám po

ruce píslušných prací tchto autor, nevím tedy, jak poetný mate-

riál mli k zavedení tchto druh. Pozdji pipojil S c h e n c k 4 nové

diuhy. rovnž ješt pode jménem Myrmica^): corticaUs popsal z

exempláru, které nalezl vzácn na dubech na üänsbergu \' Nasav-

sku; za zcela shodných okolností z materiálu téže lokality popsán

druli parviilus; pro specie cingulaius a inícrriipius iriql k disposici

celé kolonie. M a y r roizmnožil poet druihu tohoto rodu o další

3 nové a to:'') nigricepš. kterého popsal podle jediného exempláe
chyceného na strom; 'iffinis \zniiki popisem iiekolika exemipláu

naiezených na 'Stromedi \ Práteru u Vídn, /ceia stejn stanoven

konen druh clypeaius. Förster ;-'dal novou specii Nylamleri

a F o r e 1 hiteus.

V celku vidíme z tém byt" neúplné zprávy, že autoi si nedlali

velkých starostí s popisem nových druh. Z jednoho nebo nkolika

exemplá stanovili nové specie. May) tém všechny ^výše uve-

dené druh> Leplothoraxe nalezl v Práteru i: Vídn. Pozoruhodno

') Zate i He: „Essai sur I' hisloiic des íormis de la Friinco".

O Nylander; „Adnot in monogr.' form. bor. Eur." (Act. soc. sc. Fen. 11.)

•') Schenk: „Beschreibung Nassauischer Ameisenarten". (^Jahrb. d. Vereins
f. Naturkunde im Herzogt. Nassau, 8 se.§, Wiesbaden 1852. str. 100—107.

*) Mayr: „Formicina austriaca — Videfi 1855. Sir. 336-442.



jest. .že \ C;;cliácii a na Moraxc. i^okiid jsem zjistil ze zá/jiamii a

pokud jsem sáiu sbíral, iiilezeiii b\li dosiid jen /.. iii^riceps a ura-

fasciatiis. Pra\ da, tím není miiolio eeno, snad se málo hledalo

dosud, snad se najdou je.šte. Jle iui,uidné to ie. kdy/, p.ve známe

z lèchto zemi na iO specií im\i\enen!

V i>oslediiich descíiktich byl\ nèkteie z uveJenvel! drulni cle-

Kiado\áiiy na ^áriety nebo ras\ .

lak ve S I.
i t /. (' \ è knize ':vádi se jako specie: /-. clypeaUi'^.

luberiiii- a Nyluiideri, ostatní pak se pokládají zd \ai-iety tchto po-

sledních 2 drulni.)

Po re i r. IVlö") uznává ze specie kr*)me -î S i i t z o-\ v c li

je.št cnrlicališ. k nim:', poií 4 ias.\ liitcus, iinilascidliis, aífii.is a

niierriii'iiis - a lem podnziije u.ile b variet, z nich/, 2 jsou b.v,:ilé

druhy parviihis a nigru eps a 4 jsou nov stanovené: Nylunacio-

(onualis. liihcni-dlfims. iinifasi luin-mieniiijlus a lubvrn-inurniiitiis.

lyto xVinliivn naznauji. i;:k se asi má \ c s Lcpunlniiaxvpi.

f" o I" e I neii\;ídí dn\(du. které ho pimly k tomuto tílcní; am

kolik ml evempláu k stai'oxeni no\.vch uis. Miižeme se \ šak lolio

dohadovati ze lánku K u t I e r o v a." j který popisuje sxdii cestu

s F o r j 1 e m do se\er;iích italských Alp. Tam se dovídáme, /e

úelein cesty oylo doplniti znalost fauiiy švýcar a iiilehlých ital-

ských "Alp novými nálezy, jichž nicl Porel použíti k chystanému

klíi Porel opra\(.lii koist jjmesl a popsal na ju". iio\'ou Aí.\T,'/'-

(luu Kuiteri, kreioii chvtii \ jediném exemplái na kabát svého

m'adého spoliicestovatele. 1 ak prosíO waiikjy' pravdpodobné i no,-

ve las.v Leplothoraxc v klíi P o r e I o \' .
Pscherich zrušil \-šechiiy specie až na ínhcrum. kieié i>od-

a! v^šechny bývalé druhy jakožto rasy.

To so lili /idá \' té spleti neisympatictjším. /de bude výcho-

diš studia malého Leptoíhoraxe. Soudím ze s\ ých tiálezii a y vý-

voje sy.stemaliky t(»ÍToto mravence že tu jde o znané variabilní

druh. ienž ie \elnii DriunMilivý r.odle povahv substrátu, na nmž

^) H. Stitz: Die Ameisen (Fonnicidae) Mittelcurop ;is iubes. Deii>tlii;uid.s-

(vydáno v „Insekten Mitteleuropas - Schroeder") Stuttgart 19H str. 6U. a nás!

") A. Forel: „DieAmeisen der Schweiz" Fauna insectnrum Helvetiu)- ^Beni

1915. str. 22 a nasi.

') H. Kutter; .Eine myrmecologisclie E.Kctnsion nach dem Siidfni.« dor

Alpen" Mittel!, d. Schweiz, entomol. Oes. — Bd. 12^ - 1915. str. 344.



žije. nebo dle klimatu a stupn tepla, nebo že jde o nkolik dnih,

které se íxzájemným kížením promísily. V každém pípad otázka

tlosti z^ajímavá, která ovšem si vyžádá delší doby k ešeni. Dnes

.podávám k ní první píspvek o variabilit rasy i. tubenim uni-

füsciatiis Latr.

Kolonii, o níž je svrchu e, naíezl jsem na stráni vápencové.

k jihli obráccjié. .pod kamenem, na kiaji doubraví. ítala asi pul

dnihélu) sta dlnic s jednou samikou. Vtšina dlnic byla celkem

tjpická. jak se popisuje raisa unifasciatus: zálíladní barva rezavo-

žlutá, hlava tmavohnd nadýchnutá, kyje tykadel téže b^rvy, tlio-

rax a stopka tlní skuipturoivané, neJesklé. Trny epinotální krátkú,

slab ohnuté. Nohy barvy zakladaií. Žlutý abdomen nese na 1. lán-

ku ipiuý tmarv^ohiiedý (až erný) 'pás. Obr. 1. a 2. znázorují d\a

celkem typické imiíasciaty. a již zde šíe ipruhu je nestejná. erný
Dluh na prvním lánku u nkterých dlnic byl znan rozšíený

íobr. .i), nkde objqvil se i na 2. lánku (obr. 4.). Na obr. 5. vidíme.

že tmavé zbar\ cni zachvátilo ji^ pes polovinu zadku, tak že\ien

base z.acho\ ala pvodní barvu. Na 6. obr. jest mraivenec se zade-

kem úpln erným. Takto zbarvených, kteí byli velmi nápadní a e

.shromáždné kojonii, bylo asi 10. Nutno zde zdrazniti, že tato indi-

vidua nemalí o nic tmavší barvu thoraxu a hlavy. Jak tomu bývá

u iL'Uuvych Leplothorax na p. nigriceps. Také ve velikosti není

rozdílu, jak jest patino z obrázku, kde jsou všichni mravenci kresleni

ve stejném z\Gtšení í^27Krát) Reichertovým kreslícím pístrojem.

.iaká jest píina této bare<vné proninliivosti vnit jedné kotonie.

jest .)všem tžko íci. To snad vyplyne vyšetením hojnjších sbr.

Résumé.
Tai trouvé auA environs de la ville de Brno iRcp. Ichecoslo-

N aqiie) une fourmi du genre Leptothorax, ayant l'abdomen entière-

ment noir. On n'a pas encore donné jusqu'ici une description exacte

de ce type. Quelque temps après j'ai réussi à découvrir un nid

contenant plusieurs fourmis colorées de la sorte. C'était une colonie

de Leptothorax unifasciatus Latr. dont les membres anomaux se

trouvaient en minorité. Mais j'ai trouvé parmi les ouvrières toute

une série de formes
.
intermédiaires, depuis les individus ayant un

seul et étroit anneau noir jusqua ceux ayant tout l'abdomen noir.

Et plus d'une fois déjà j'ai trouvé des fourmis du genre Leptothorax

portant des marques qui les distinguent des espèces cotmues.
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Actuelleiiiepl-Jes spécialistes iiidiMueiit seize espèces (races,

xarietés) du ,í;enre Leptotliorax pour I'Kurope centrale.

Il n'y a uuc deux espèces: LejiUnhorax acervonim /''. et L.

nniscnuii Nyi.. qui sont bieii caractcrisécs. 'car elles ont onze

articles à l'antenne, les autres en ont douze, ce sont: Leptothorax

imifascinlus Lan.. L. tubenim Nyl., L nikiiceps Mayr, L. aftinis

Mayr. L. ctypeatus Mayr. L. coriicalib, Sclicnck, L. Parvulus

Schenck, L. interruptus Schenck, L. ?Jylaiideri lörster, L. luieiis

For.. L. Nylondero-corticalis tor., L. lubero-ufiinis Vor., L. iiuifasci-

ato-inierrupiu^ For. et L. tnhero-inlcrriiptus l'or.

L'on a décrit ces espèces (races, variéte-s) souNciit d'après un

seul xeiiiplairc ou même d'aprcs plusienis individus, mais d'ordinaire

sans avoir étudié toute la colonie i\ . par, ex. Schenck, Mayr etc.).

Mais on pourrait comme cela établir encore toute une série

d'espèces et de variétés nouvelles. Or, à mon avis ce n'est pas là

la bx)nnc voie. L'évolution de la systématique de ce genre et mes

propres cxpcncuces m'ont appris que ce petit Leptotliorax avec

rantenne de douze articles est une forme tiès iiicttnstante. qui varie

suivam le caractère de la domcure, úxy sol, ú\\ climat ou que les

espèces et variétés nouvellement décrites naissent du croisement

de plusieurs types. Voilà j.js circonstances de première importance

qu'il faut établir et examiner avant de décrire les \ ariétés nouvelles.

Unant à la systématique, le seur point de vue qui me parait

juste est celui d'F.scherich qui ne reconnaît qu'une seule espèce,

le Leptotliorax tuherum, à laquelle il subordonne toutes les espèces

et races nommées ci-dessus comme de simples variétés.

J'ai joint à ces lignes six figures réprésentant la variabilité de

la rav-j Leptotliorax tuberuui unUü<,iiaiu.^ Latr. dans une même

colonie. On \ voit un i;idividu coloré normaleriient (l) et un autre

coloré presque iiormalemeni (2); il y en a d'autres à l'anneau noir

assez étendu (3) puis viennent les cas {A. 5). oii la coloration noire

a gaiiné dfëjà lés anneaux voisins ei enfin on aperçoit l'exemplaire

a\ant coût l'abdomen noir (6).

le fais remarquer que la iouiiueur des épines épinotales et la

couleur de la tête, des antennes et du thorax a été, chez tous les

membres de la colonie, la même et identique avec ce qu'on a con-

staté pour L. imifasciatus Latr. La connaissarice de la variabilité

des ces fourmis exigera à n'en pas douter un temps assez long.


