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Fotografie s poznámkami ke sběru potemníků tribu Stenosini 

Dal jsem dohromady pár fotografií z lokalit, kde jsem chytal zástupce tribu Stenosini tak, abych 
alespoň trochu přiblížil, jak na ně! 

Je jich cca 350 druhů ve 30-ti rodech. Vyskytují se od 0 do 5.500 m n.m.  

Některé druhy jsou myrmekofilní, někteří jen vegetují na „smetištích“ mravenců. Většina jich na 
mravence vázaná není nijak 

Výskyt - celá oblast Středozemního moře, Severní Afrika (druhově nejbohatšíje Maroko), Blízký 
Východ, Arabský poloostrov, Střední Asie, Himaláj, Indie, Čína, Srí Lanka, na východ až po Filipíny, 
Jižní a Východní Afrika (zbytek Afriky jen pár druhů) Madagascar, Severní Amerika – Texas, Idaho, 
Kalifornie, Utah,… Mexico, Střední Amerika, Jižní Amerika - Andy.                  

Velikost 2.5 - 9 mm. 

 

 



Maroko – Antiatlas 

Pod kameny ( kamínky) ve 
stínu stromů, kde je napadané 
listí. 

Pod takovýmto stromem jich 
byly desítky. 

Maroko – poblíž Taroundant 

Detail na ten „správný“ detrit 
pod stromem. Zde je dobré 
prosít napadané staré listí 
s kusy dřeva a menší kameny – 
zkrátka jednoduše shrábnout 
do prosévadla. 

 



Maroko  

Pod kameny ( kamínky) ve 
stínu stromů, kde je napadané 
listí. 

Tunis – Tabarka 

Na tomhle místě pod 
kamenem byli zástupci rodu 
Dichillus  – vyhrabáváním jsem 
jich našel několik dalších. 

Např. v Řecku jsem chytal rod 
Stenosis lezoucí podél zídek 
přímo ve městě u pláže. 
Pobíhali mezi mravenci. 



Rhodos 

Pod kameny ve stínu stromů. 

Rhodos – Prassonissi 

Výjimka potvrzuje pravidlo – 
tentokrát beze stínu. 

Pravda – kamenů jsem 
poodvracel stovky – ale jen 
pod tímto byl jediný kus rodu 
Dichillus. 



 
Nepál – Anapurny – výška 3200m 
n.m. 

Pod kameny ve stínu stromů, 
tentokrát u jehličnanů.  

Tady jsem opět použil (po 
prohlédnutí místa pod kameny a 
samotných kamenů ze spodní 
strany) prosívadlo. 

Byl zde rod Herbertfranziella a to 
v desítkách kusů. 

Pod jedním plochým kamenem 
byl dokonce lidský exkrement – 
zde byli poněkud 
koncentrovanější. 



 

Tedy princip je jednoduchý – nejlépe pod kameny u stromů ☺ 

Doufám, že Vás tenhle stručný průlet lokalitami alespoň trochu zaujal a jakmile někam pojedete 
budete myslet, že tu je někdo, kdo má o tuhle skupinu eminentní zájem. Předem díky. 

René Fouquè, Liberec, rene.fouque@seznam.cz 

Thajsko  - okolí Phetchaburi 

Zde byly na lokalitě  4 rody, 
každý po jednom druhu. 
(jeden nový) 

Pod kameny ve stínu stromů, 
kde je napadané listí, pod 
spadlým starým hnízdem 
stromových mravenců rodu 
Crematogaster, pod kusem 
pohozeného plechu,… 

Thajsko - Ayutthaya 

Pod kameny ve stínu stromů i 
v historickém centru  

(rod Gebieniella) 


