
■ 
ШШшШшшШШШшШ 

. 
у ' 

■V - 

У 

у ■ 

ШШ~Ш£ 

■ ■ ■ 

ттттш тшт 
ЩШЩ 
шййшош 

imifiI §>т S1 ШкМ1й 

: ЩШшШ 
■ . ■ ■ . ■ 

;-v;:v уу ууу-.-,у у 
'Ч': 

шШШтШш 
Щ в шШтШ 1 
рisSBsSSSSm ИI НИ нв н 

ШШШШ; 

IISS 

Silii 

v?y;;r'y- 1 -У.' ■ у УУ £ у 

■■ I I шшт 
фУгУУ! -'У- У'УУ. У,'У -У;-"У-. '--.-'Уу У: 

ШШШШШШШШ 
''■ ■ У; : ’- У;;У ; У' УУ У-У 

у; У У У у; ■ у.';.у:-:- ..У -Уу; Уу. Ууул- 

жмш 
шшШяя 





ФАУНА БОЛГАРИИ . 22 
HYMENOPTERA, FORMICIDAE 

Проф. д-р б. н. НЕНО АТАНАСОВ (НЕНО АТАНАСОВ НЕНОВ) 
Проф. д-р б. н. ГЕНАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДЛУССКИЙ 

FAUNA BULGARICA . 22 
HYMENOPTERA, FORMICIDAE 

NENO ATANASSOV (NENO ATANASSOV NENOV) 
GENADIJ MICHAILOVIC DLUSSKIJ 

Sofia. 19 9 2 
IN AEDIBUS ACADEMIAE SCIENTIARUM BULGARICAE 



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ИНСТИТУТ по зоология 

ФАУНА 

БЪЛГАРИЯ 
Hymenoptera, Formicidae 

Проф. д-р б. и. НЕНО АТАНАСОВ 
(НЕНО АТАНАСОВ НЕНОВ) 

Проф. д-р б.н. ГЕНАДИИ МИХАИЛОВИЧ ДЛУССКИЙ 

София . 1992 

ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 



Редакционна колегия 

Б. БОТЕВ (отговорен редактор), Ц. ПЕШЕВ, В. ГОЛЕМАНСКИ, 
М. ЙОСИФОВ, В. НАЙДЕНОВ 

Редактор на том 22 И. ВАСИЛЕВ 

D е editione curam agebant 

В. BOTEV (redactore responsabili), C. PESEV, V. GOLEMANSKY, 
M. JOSIFOV, V. NAIDENOV 

Editit tomum 22 I. VASILEV 

ISBN 954-430-038-4 
954-430-051-1 (многотомно издание) 

© 1992° ^танасов (Пено Атанасов Ненов), Генадий Михайлов Длусский 

с/о Jusautor, Sofia 

59(05) 



СЪДЪРЖАНИЕ 

Предговор   9 
Обща част   13 
Морфологична характеристика на мравките  13 
Анатомична и физиологична характеристика на мравките   25 
Произход и еволюция на мравките  30 
Биономия на мравките . . . .  35 
Гости и паразити на мравките . •  43 
Стопанско значение на мравките   44 
Събиране, съхранение и колекциониране на мравки   46 

Специална част   47 
Таблица за определяне на подсемействата от сем. Formicidae, срещащи се в Па- 
леарктика   47 
Таблица за определяне на родовете от подсем. Formicinae, срещащи се в Бъл- 
гария   49 
1. Подсемейство Ponerinae Lepeletier   60 

1. Род Amblyopone Е г i с h s о n     60 
Таблица за определяне на видовете от род Amblyopone  61 

1. Amblyopone denticulatum (Roger)   61 
2. Amblyopone impressifrons (Emery)   62 

2. Род Proceratium Roger   63 
Proceratium melinum (Roger)   64 

3. Род Cryptopone Emery   65 
Cryptopone ochraceum (M a y r)   67 

4. Род Hypoponera S a n t s c h i   68 
Таблица за определяне на видовете от род Hypoponera  69 

1. Hypoponera eduardi (F о г е 1)   70 
2. Hypoponera punctatissima (Roger)   71 

5. Род Ponera Latreille   72 
Ponera coarctata (Latreille)   73 

2. Подсемейство Myrmicinae Lepeletier   75 
1. Род Manica J u r i n e    76 

Manica rubida (Latreille)   77 
2. Род Myrmica Latreille    79 
Таблица за определяне на видовете от род Myrmica  80 

1. Myrmica rubra (Linnaeus)   83 
2. Myrmica ruginodis N у 1 a n d e r   86 
3. Myrmica sulcinodis Nylander   87 
4. Myrmica rugulosa Nylander   89 
5. Myrmica gallieni Bondroit   91 
6. Myrmica bessarabica Nasonov   93 
7. Myrmica scabrinodis Nylander  95 



8. Myrmica sabuleti M e i n e r t   97 
9. Myrmica schencki Emery   99 

10. Myrmica lobicornis N y lander   101 
3. Род Stenamma Westwood   101 

Stenamma wesiwoodi Westwood   103 
4. Род A phaenogaster Mayr   106 

Таблица за определяне на видовете от род Aphaenogaster  107 
1. A phaenogaster (Attomyrma) epirotes (Emery!   108 
2. Aphaenogaster (Attomyrma)- gibhosa (L a tr e i 1 1 e)   109 
3. Aphaenogaster (Attomyrma) subterranea (L a t r e i ! 1 e)  Ill 

5. Род Messor For е 1   112 
Таблина за определяне на видовете от род Messor по работнички  113 

1. Messor structor (Latreille)    114 
2. Messor oertzeni Forel   117 
3. Messor atanassovi A t a n a s s o v    . 119 
4. Messor cadncus (M o t s c h u 1 s k i)   121 

6. Род Pheidole Westwood   122 
Pheidole palliduia (N у 1 a n d e r)   123 

7. Род Temnothorax Mayr     125 
Temnothorax recedens (N у 1 a n d e r)   125 

8. Род Leptothorax .Mayr . ,    128 
Таблица за определяне на видовете от род Leptothorax по работнички ... 129 

1. Leptothorax (Leptothorax) acervorum (F a b r i с i и s) ....... 130 
2. Leptothorax (Leptothorax) muscorum (N у 1 a n d e r)  132 
3. Leptothorax (Myrafant) affinis Mayr    133 
4. Leptothorax (Myrafant) bulgaricus Forel    135 
5. Leptothorax (Myrafant) -cly peat us (M a y r)  135 
6. Laptothorax (Myrafant) corticalis (S c h e n c k)   137 
7. Leptothorax (Myrafant) interruptus (S c h e n c k)   138 
8. Leptothorax (Myrafant) melanocephalus Emery ,    138 
9. Leptothorax (Myrafant) nylanderi (Forster)    139 

10. Leptothorax (Myrafant) parvulus (S c h e n c k)   140 
11. Leptothorax (Myrafant) semiruber Andre   141 
12. Leptothorax (Myrafant) tubermn (F a b r i c i u s)   142 
13. Leptothorax (Myrafant) .unifasciatus (Latreille) 144 

9. Род Formicoxenus Mayr     145 
Formicoxenus nitidulus (N у 1 a n d e r)   146 

10. Род Tctramorium Mayr   148 
Таблица за определяне на видовете от род Tetramorium   . 149 
1. Tetramorium caespitum (Linnaeus)    150 
2. Tetramorium forte Forel    .-  152 
3. Tetramorium semilaeve Andre     153 
4. Tetramorium ferox Ruzsky     155 

11. Род Strongilognafhus M a y r. . . ;  156 
Таблица за определяне на видовете от род Slrongilognathus  156 

1. Strongilognathus testaceus (S с h е n с k)    156 
2. Strongilognathus bulgaricus Viehmeyer   158 

12. Род Anergates Fore!   161 
Anergates atratulus (S c h e n c k)     161 

13. Род Monomorium Mayr . . .   -  164 
Monomoriutn pharaonis (Linnaeus)     164 

14. Род Diplorhoptrum Mayr   167 

6 



Diplorhoptrum fugax (L a t r e i 1 1 e)   !68 
15. Род Cardiocondyla Emery    171 
Таблица за определяне на видовете от род Cardiocondyla . .  172 

1. Cardiocondyla elegans Emery .     172 
2. Cardiocondyla bulgarica Forel    174 
3. Cardiocondyla slambuloffii Forel    174 

16. Род Myrmecina Curtis    177 
Myrmecina gratninicola (L a t r e i 1 1 e)   177 

17. Род Crematogaster Lund   180 
Таблица за определяне на видовете от род Crematogaster  181 

1. Crematogaster (Orthocrema) sordidula (N у 1 a n d е r)   181 
2. Crematogaster (Acrocoelia) schmidti й a y r    183 

3. Подсемейство Dolichoderinae Forel    185 
1. Род Htjpoclinca Mayr   185 

Hypoc linca quadribunctata (Linnaeus)   186 
2. Род Liometopum Mayr   188 

Liometopum microcephalum (Panzer)   189 
3. Род Tapinoma Forster   191 

Tapinoma erraticum (L a t r e i 1 1 c)   192 
4. Род Bothriow.yrmex Emery   194 

Botriomyrmex communista S a n t s c h i   195 
5. Род Iridotnyrmex Mayr   197 

Iridotnyrmex humilis (Mayr)   198 
4. Подсемейство Formicinae Latreille   200 

1. Род Plagiolepis Mayr   200 
Таблица за определяне на видовете от род Plagiolepis  201 

1. Plagiolepis pygmea (Latreille!   201 
2. Plagiolepis vindobonensis L o rr, n i c k i   203 

2. Род Acantholepis Mayr   204 
Таблица за определяне на видовете or род Acantholepis  205 
Acantholepis frauenfcldi (Mayr)   205 
3. Род Camponotus Mayr   207 
Таблица за определяне на видовете от род Camponotus  207 

1. Camponotus (Camponotus) herculeanus Linnaeus   210 
2. Camponotus (Camponotus) tigniperda (Latreille)    212 
3. Camponotus (Camponotus) vagus (S c o p o 1 i)   214 
4. Camponotus (Tanaemyrmex) aethiops (Latreille)  . . 217 
5. Camponotus (Tanaemyrmex) samius Forel    219 
6. Camponotus (Myrmentoma) fa!lax (N у 1 a n d e r)   220 
7. Camponotus (Myrmentoma) piceus (Leach)   222 
8. Camponotus (Myrmentoma) daimaticus (Nylander)   224 
9. Camponotus (Myrmentoma) lateralis (Olivier)   225 

10. Camponotus (Colobopsis) truncatus (S p i n o 1 a)   226 
4. Род Prenolepis Mayr   229 

Prenolepis nitens (Mayr)  229 
5. Род Lasius Fabricius   231 
Таблица за определяне на видовете от род Lasius  232 

1. Lasius (Lasius) niger (Linnaeus)   235 
2. Lasius (Lasius)alienus (Forster)   237 
3. Lasius (Lasius) brunneus (Latreille)   238 
4. Lasius (Lasius) emarginaius (Olivier)   239 
5. Lasius (Cautolasius) flavus (Fabricius)   241 

7 



6. Lasius (Dendrolasius) fuliginosus (L a t r e i 1 1 e)  243 
7. Lasius (Chthonolasius) umbratus (N у 1 a n d e r)   245 
8. Lasius (Chthonolasius) meridionalis (B o n d r o i t)   247 
9. Lasius (Chthonolasius) affinis (S c h e n c k)   248 

10. Lasius (Chthonolasius) mixtus (N у 1 a n d e r)  249 
11. Lasius (Chthonolasius) bicornis (F a b r i c i u s)  251 
12. Lasius (Austrolasius) carniolicus Mayr   252 

6. Род Formica Linnaeus   254 
Таблица за определяне на видовете от род Formica  255 

1. Formica (Serviformica) fusca Linnaeus    260 
2. Formica (Serviformica) lemani Bondroit    261 
3. Formica (Serviformica) transcaucasica Nasonov .    263 
4. Formica (Serviformica) cinerea Mayr   264 
5. Formica (Serviformica) rufibarbis Fabricius  266 
6. Formica (Serviformica) cunicularia Latreille   267 
7. Formica (Serviformica) gagates Latreille   269 
8. Formica (Formica) truncorum F abricius   270 
9. Formica (Formica) pratensis Retzius   272 

10. Formica (Formica) lugubnis Z e tterstedt  274 
11. Formica (Formica) aquiIonia Yarrow    276 
12. Formica (Formica) rufa Linnaeus   277 
13. Formica (Formica) polyctena Forster   279 
14. Formica (Raptiformica) sanguinea Latreille  • ... 280 
15. Formica (Coptoformica) exsecta Nylander   282 
16. Formica (Coptoformica) pressilabris Nylander  285 

7. Род Proformica Ruzsky  286 
Таблица за определяне на видовете от род Proformica по работнички .... 287 
1. Proformica striaticeps (F о r е 1)   287 
2. Proformica kobachidzei Arnoldi  288 
3. Proformica pilosiscapus Dlussky  290 
8. Род Cataglyphis Forster     291 
Таблица за определяне на видовете от род Cataglyphis . . '  292 
1. Cataglyphis nodus (В r u 1 1 е)   292 
2. Cataglyphis livida bulgarica Atanassov   293 
3. Cataglyphis aenescens (Nylander)   294 
9. Род Polyergus Latreille)  296 

Polyergus rufescens (Latreille)  '  296 
Литература    зоо 

8 



ПРЕДГОВОР 

Всички сега живеещи мравки се обединяват от голямата част съвременни 
изследователи в едно семейство —Formicidae, влизащо в надсемейство 
Formicoidea (надразред Vespiformes, разред Hymenoptera, подразред Аро- 
crita). Предшественици на Formicoidea са били примитивните Scolioidea, 
близки на съвременните Sierolomorphidae и измрелите Faisiformicidae 
(Р а с н и ц и н, 1980). Надсемейство Formicoidea включва само едно сега 
съществуващо семейство мравки, представителите на което са еусоциални 

(обществени) насекоми. Преди 65—110 млн. години, т. е. през кредата е имало 
формикоиди, отнасящи се към семействата Armaniidae и Sphecomyrmidae, 
които са водили самотен или полусоциален начин на живот (Д л у с с к и й, 
1983). В съвременната световна фауна се наброяват около 14 000 вида и 270 
рода мравки (Wilson, 1971; Brown, 1973). 

Общественият начин на живот на мравките се е отразил както върху 
морфологията и биологията на отделните видове, така и върху поведението 
и функциите на отделните индивиди. Всичко това е повишило жизнеността 
и активността на мравките, направило ги е една от най-многобройните и 
пластични групи насекоми. Те са един от основните компоненти в повечето 
надземни биоценози и са почти най-многочислените насекоми. Със своята 
многобройност, значителна биомаса и продължителен период от активна 
жизнена дейност мравките играят важна роля в хода на естественото регу- 
лиране на числеността на безгръбначните животни в биоценозите, в почво- 
образувателния процес и в разселването на семената на много тревисти рас- 
тения. Много малка е вредата от мравките, свързана с развъждането на лист- 
ните въшки в овощните градини и горите, с разпространението на хелминти 
по копитните животни и някои птици и с развалянето на хранителните про- 
дукти при заселването им в домовете. 

През последните години рязко нарасна интересът към изучаването на 
мравките. Причина за това през 50-те и началото на 60-те години в бившия 
СССР, Западна Европа, и Канада станаха резултатите от изследванията, 
свързани с използването на мравките от рода Formica за биологична борба 
с вредителите в горското стопанство, а в САЩ — мерките за борба с огнената 
мравка (Solenopsis invicta). Решаването на тези практически задачи предиз- 
вика по-детайлното изучаване на биологията на мравките, което доведе до 
много интересни открития, свързани с комуникацията на мравките и струк- 
турната организация на техните съобщества^ i 1 son, 1971; 3 a x ар ов, 1972; 
Длусский, 1981; 3 а х а р о в, 1984). През последните години също 
така се установи, че мравките са изключително удобен моделен обект за 
различни екологични изследвания поради това, че: 1) практически във всяка 
риоценоза могат да се открият най-малко 5—6 вида мравки; 2) върху чис- 
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леността на мравките не оказват влияние сезонните колебания; 3) при мрав- 
ките може по-подробно да се оцени въздействието на някой фактор, от кол- 
кото при отделните насекоми, тъй като влиянието е не само върху тяхната 
численост, но и върху състоянието на семействата им. Широкото използване 
на мравките за биоиндикация обаче се натъква на много трудности, най- 
голямата от които е липсата на съвременни регионални определители и фау- 
на за повечето райони на Земята. 

Въпреки че фауната па мравките (особено в Европа) е изучена по-добре, 
отколкото фауната на много други групи насекоми, систематиката на гру- 
пата е толкова сложна, че материалът от много райони (в частност от Балкан- 
ския полуостров) може да бъде определен само от опитен систематик при 
наличието на добри сравнителни колекции. Това се обяснява с факта, че 
до 50-те години в систематиката на мравките широко се е използвала квад- 
ринарна номенклатура, като само разбирането на обема на рода било сходно 
със съвременното. Видът в старата система приблизително съответствал на 
групата видове в съвременно разбиране, а подвидът (расата) — на вида или 
по-рядко на подвида. Като вариетети пък са били описвани най-разнообразни 
форми (започвайки от цветовите аберацни и уродства и свършвайки с добрите 
видове), и то в повечето случаи много повърхностно (често с една фраза), 
поради което често е било невъзможно да се установи техният реален статус 
без изучаване на типовете или серийния материал от типовото местонахож- 
дение. 

От края на 50-те години започват ревизии на систематиката на мравките, 
които още не са завършени. Първата ревизия на фауната на мравките в 
Европа, невключваща страните от Балканския полуостров, Чехословакия, 
Унгария, Румъния и бившия СССР, е била направена от F. Bernard през 
1968 г., но тя не се оказала много сполучлива и е била подлагана на сериозна 
критика (В а г о n i U r b a n i, 1969). По-късно са били извършени регио- 
нални ревизии на систематиката на мравките от Пиренейския полуостров 
(Y arrow, Colling \v о о d, 1979). Швейцария (К u t t е г, 1977), 
Европейската част на бившия СССР (А р н о л д и, Д л у сс к и й, 1978) 
и Скандинавия (С о 1 1 i n g w о о d, 1979), както и на каталозите на видо- 
вете от Италия (В a r о n i U r b a n i, 1971) и Полша (Р issarsl-ci, 
1978). Нито една от тези ревизии не се докосва до фауната на Балканския 
полуостров. 

Фауната на мравките в България е изучена сравнително добре. В първа- 
та публикация по този въпрос — на A, Forel от 1892 г., има списък от 54 
форми (видове, подвидове, вариетети), 6 от които се описват за първи път. 
Още една форма -— Strongly lognathus rehbinderi bulgaricus е била описана от 
Viehmeyer от В. Търново през 1922 г. По-късно по инициатива на акад. 
Буреш в бившия Естествено-исторически музей започват системни изследва- 
ния на фауната на мравките в България от Н. Атанасов, Изследвани са били 
много планински и равнинни райони и крайбрежието на Черно море. Съб- 
раните обширни колекции и днес се съхраняват главно в Института по зоо- 
логия при БАН. Те са били частично определени от известни мирмеколози, 
като В. Finzi (Италия), К. Gosswald (Германия), К. В. Арнолди (бившия 
СССР). Завършек на тези изследвания е серията от трудове по фауната и 
екологията на мравките в България (Атанасов, 1934, 1936, 1952; 
Атанасов, Б у л г у р к о в, 1955; Атанасов, 1964, 1972; A ta- 
na s s о v, 1974; Атанасов, Василев, 1976; Atanassov, 1979, 
1982). Отделни сведения за формицидната.фауна на България има и в пуб- 
ликациите на Длусский (1967, 1969). 
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През 60-те и 70-те години Бобев, Веселинов, Вътов, Гатева, Керемед- 
чиев и др. публикуват голяма серия трудове по изучаването на екологията, 
географското разпространение в България и използването в горското сто- 
панство на мравките от група Formica rufa. Ролята на мравките при разпро- 
странението на Dicrocoelium lanceatum е изследвана от Веселинов 
(1962). 

В хода на тези проучвания броят на видовете, подвидовете, вариететите 
на мравките в България достигна 123. При ревизия той се намали до 108 
вида, 11 от които се посочват от нас за първи път. По този начин днес фауната 
на мравките в България включва 108 вида, отнасящи се към 36 рода от 4 
подсемейства. Несъмнено в бъдеще този брой ще се увеличава. В труда са 
включени някои видове и родове, неоткрити досега в България, но намира- 
нето на които е много вероятно. 

За основа при написването на този труд послужи колекцията на Инсти- 
тута по зоология при БАН, събрана главно от Н. Атанасов. Освен това е 
използвана неголямата колекция на A. Forel. също така съхранявана в Ин- 
ститута по зоология при БАН и съдържаща типове на някои от описаните от 
него форми. Заедно с това са използвани и колекциите на Софийския уни- 
верситет (събрани от X. Атанасов и И. Василев), на М. Евтимов (Благоев- 
град) и на Зоологическия музей при Московския държавен университет, 
където се намират някои материали от България, събрани и определни от 
G. Мауг и A. Forel. материалите от Н. Атанасов, събрани и определени от 
К. В. Арнолди, някои колекции на В. Pissarski и колекцията от мравки 
в България, събрана от Г. Длусскнй през 1986 г. 

Авторите изразяват дълбока признателност на чл.-кор. проф. Ботю 
Ботев и проф. д-р В. Големански за съдействието при изготвянето на този 
труд. Те благодарят и на проф. д-р. В. Арнолди (АН бившия СССР), проф. 
д-р W. Kloft, проф. д-р G. Kneitz, проф. д-р К- Gosswald (Германия), д-р 
С. Baroni Urbani от Базел за помощта при проучване фауната на България. 

Единият от авторите —проф. Атанасов, благодари на фондацията А1. 
von Humboldt за предоставената му възможност да посети институтите по 
приложна зоология в Бон и Вюрцбург и да се запознае с изучаването на 
систематиката и биологията на мравките в Германия. 

11 



(Празно в оригинала)



ОБЩА ЧАСТ 

МОРФОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МРАВКИТЕ 

ПОЛИМОРФИЗЪМ 

Характерна особеност на всички еусоциални (обществени) насекоми, в 
това число и на мравките, е наличието на три типа индивиди („касти“): мъж- 
ки (5), женски ($) и работнички ($). Както и при другите обществени ципо- 
крили (оси, пчели) работничките при мравките са женски с недоразвити ре- 
продуктивни органи, но за разлика от осите и пчелите те се различават от 
женските не само с по-малките си размери и безплодието (или силно пониже- 
ната плодовитост), но и с липсата на крила и свързаните с това изменения в 

Фиг. 1. Женска (а), мъжка (б), войник (в) и работничка (г) 
на Pheidole palidula (ориг.) 
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строежа на гърдите. В това отношение работничките мравки са сходни с 
работничките на термитите. При всички обществени насекоми женските и 
мъжките изпълняват функции само за размножаване и разпространение. 
Работничките изпълняват основните дейности в семейството, в това число 
построяването на гнездата, добиването и разпределянето на храната, гри- 
жата за женската и поколението, опазването на гнездото. 

По правило женските и мъжките при мравките имат крила, но се срещат 
и изключения. Така например при всички видове от подсем. Dorylinae и 
Leptanillinae женските са безкрили. Мъжките от родовете Cardiocondyla, 
Formicoxenus, Нуроропсга и др. също нямат крила и външно приличат на 
работничките. Няма пито един вид мравки, при които безкрили да са едно- 
временно и мъжките, и женските. При някои паразити мравки (от родовете 
Anergates, Teleutomyrmex) липсват работнички. 

Работничките при различните видове мравки могат да бъдат мономорф- 
ни или полиморфни. При мономорфизма всички работнички в едно семейство 
имат приблизително еднакви размери и пропорции на тялото, както това се 
наблюдава например при Monica, Mynnica, Leptothorax. При Formica rufa 
и близки видове от родовете Messor, Cataglyphis работничките силно варират 
в пределите на едно семейство. Тази изменчивост позволява по-добре да се 
използват ресурсите на хранителния участък (Длусс.кий, 1981) и по пра- 
вило се наблюдава при видове с твърде високо равнище на социална органи- 
зация. Пропорциите па едрите и дребните индивиди могат силно да се раз- 
личават, но се наблюдава монофазна алометрия, т. е. зависимост на размери- 
те на една част на тялото от друга, изразяваща се с уравнението у=ахь 
за всички индивиди. Честотата на разпределение на видовете по размери обик- 
новено е унимодална. 

По-нататъшното развитие на тази тенденция довежда в хода на еволюция- 
та до възникване на двуфазна алометрия и диморфизъм на работната каста. 
Диморфизмът винаги се съпровожда от двуфазна алометрия, при която, как- 
то и при обикновената вариабилност, пропорциите на дребните и едрите инди- 
види са различни и-зависимостите на размерите на една част от тялото от дру- 
га се описват при дребните и едрите работнички с уравнения с различни стой- 
ности на коефицнентите а и Ь, което свидетелства за възникване на два раз- 
лични канала на онтогенеза. Междинно между обикновената изменчивост 
и диморфнзма е състоянието, при което се наблюдава двуфазна алометрия и 
бимодално честотно разпределение на индивидите, но между различните фор- 
ми (подкасти) се запазват междинните индивиди (Д л у с с к и й, 1981; 
Wilson, 1985). 

При мравки у нас диморфизмът и двуфазната алометрия са твърде обик- 
новени явления (Ccanponotus, Pheidole, Proformica), но полиморфизмът и 
полифазната алометрия при работничките не се срещат. При южноамерикан- 
ските мравки-листорези Atta е открита 3-фазна алометрия и до 5 типа ра- 
ботнички (W i 1 s о п, 1980). Тъй като при един вид индивидите с различен 
размер могат силно да се различават по пропорция, оцветяване, окосмяване 
и скулптура, прието е за силно вариабилните видове да се дават отделни опи- 
сания на едрите (major),- средните (medius) и дребните (minor) работнички. 
При близките видове често едрите работнички се различават по-добре от 
дребните, затова определящите таблици за вариабилните видове обикновено 
се основават на признаците за едрите работнички. При Camponotus, Phei- 
dole и някои други диморфни мравки едрите работнички, имащи масивна 
глава и мощни челюсти, се наричат войници (фиг. 1). При „медещгге мравки“ 
(в частност при нашите Proformica) някои едри работнички имат силно наду- 
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то коремче, в което се съхраняват запасите от течна храна. Такива индивиди 
носят названието плерергати. 

При мравките, както и при другите ципокрили, е установена хаплоди- 
плоидия, т. е. всички клетки на тялото на женските и работничките са ди- 
плоидни, а на мъжките — хаплоидни. Нормално мъжките се развиват от 
неоплодени, а женските и работничките — от оплодени яйца. Известни са 
обаче случаи на партеногенеза, когато неоплодените работнички отделят 
диплоидни яйца, от които се развиват също така работнички (Haskins, 
Enzmann, 1945; Otto, 1960). Понякога в ранния стадий на ембриоге- 
неза в диплоидния индивид могат да настъпят нарушения и част от клетките 
се оказват диплоидни, а друга част — хаплоидни. В такъв случай възниква 
уродлив мозаичен индивид, съчетаващ признаци на женска и мъжки (хинан- 
дроморф) или на работничка и мъжки (ергатандроморф). 

Въпросът за това, защо от едни диплоидни яйца се развиват женски, 
а от други -— различни форми на работнички, или с други думи — как се 
извършва регулацията на развитието на диплоидните яйца, досега не е решен 
окончателно. Дълго време са съществували две противоположни хипотези. 
Според едната от тях, предложена от F о г е 1 (1921), диплоидните яйца в 
началото не се отличават генетично. Според другата хипотеза, предложена 
от Wasmann, всички диплоидни яйца са равностойни, а по-нататъшното им 
развитие се определя от режима на хранене: от ларви, получаващи по-пълно- 
ценна храна, се развиват женски, а от недохранените —работнички (S t i t z, 
1939). Засега повечето факти свидетелстват в полза на втората хипотеза. 
Наистина оказа се, че съществуват яйца, предразположени към развитие в 
женски или работнички, но окончателният резултат се определя от условия- 
та на отглеждане (храна, феромони и др.). Различията между яйцата не са 
генетични, а свързани с различия в съдържанието на жълтък — яйцата, 
предразположени към развитие в женски, съдържат повече жълтък (Brian, 
1983). Понякога при нарушаване на нормалната онтогенеза на диплоидните 
яйца може да възникнат индивиди, междинни между работничките и женски- 
те, които се наричат ергатоидии. При Formica такива индивиди се появяват 
преди всичко в семейства, където живеят паразитни Staphilinidae от родове- 
те Lornechusa или Atemeles. 

Някои видове мравки имат 2 форми женски. Ако тези женски (някои 
Myrmicci) се отличават по размери, се наричат микрогини и макрогини. 
При някои Lasius женските практически не се отличават по размери, но ус- 
поредно с нормалните съществуват и женски със силно разширени и разплес- 
нати крака. Тези форми се наричат съответно а-женски и 8-женски. Женски- 
те на някои мравки (Bothriomyrmeх) са много плодовити. Тяхното коремче 
има необикновено големи размери. Такива индивиди се наричат физогастрич- 
ни женски. Безкрилите мъжки, приличащи по строежа на гърдите на работ- 
ничките, обикновено се наричат ергатоидни мъжки. Някои видове (Hypo- 
ponera eduardi) имат два вида мъжки — нормални (крилати) и ергатоидни. 
Първите работнички, произведени от самотна женска, основала ново гнездо, 
често имат необикновено малки размери — тях ги наричат микроергати. 

ПРЕИМАГИНАЛНИ СТАДИИ 

Яйца. Те са дребни —дълги 0,2 — 1 mm, овални, по-рядко удълже- 
ни или кълбовидни, бели или жълтеникави, с тънки обвивки. При някои 
мравки заедно с нормалните се отделят и т. нар. трофични яйца, които не 
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Фиг. 2. Ларви на мравките от родовете Camponotus (a), Tetra- 
morium (б), Tapinoma (в) и Cataglyphis (г) 

1—3 — гръдни сегменти; I—IV — абдоминални сегменти (ориг.) 

могат да се развиват. При всички мравки (с изключение на австралийските 
Myrmecia) яйцата обикновено са събрани в купчинки („пакети“), в които мо- 
гат да се намират и млади личинки. 

Ларви (личинки) (фиг. 2). При всички мравки те са червеобразни, имат 
тънки обвивки, на цвят са бели и жълтеникави. При Ponerinae, Cataglyphis 
и другите мравки, ларвите на които се хранят самостоятелно върху цели на- 
секоми или върху техни едри късове, донесени в гнездото от работничките, 
предният край на тялото е стеснен и обтегнат. Той е достатъчно подвижен, 
тъй като ларвите сами активно се впиват в тялото на жертвата. При ларвите 
на Camponotus краят на главичката е подгънат към коремната страна, а на дол- 
ната страна на гръдните сегменти са разположени дъги, образуващи „легенче“, 
в което работничките поставят парченцата храна (ларвата лежи на гърба). 
При Dolichoderinae и при Tapinoma работничките, на които хранят ларвите 
с течна храна, тялото на практика има бъчвовидна форма (фиг. 2). 

Изглежда повечето мравки имат 3 ларвни възрасти. Това е точно уста- 
новено за Myrmica, Laspus и Leptothorax. Точното определяне броят на 
възрастните е твърде сложна задача, тъй като видимо линеене при ларвите 
липсва—работничките постоянно ги облизват и отделят старата какавида. 

Тялото на ларвата се състои от главова капсула, 3 гръдни и 10 коремни 
сегмента. Крака като правило липсват, но у някои примитивни мравки (на- 
пример у Amblyopone) са се запазили рудименти на първия чифт във вид на 
издатъци. Главата е слабо хитинизирана. Липсват очи. Устните части се със- 
тоят от голяма горна устна, мандибули, върховете на които са силно хитини- 
зирани, месести нехитинизирани максили и „долна устна“, образувана от 
сливането на долна устна и хипохаринкс. 

Храносмилателната система е закрита, т. е. средното черво („стомахът“) 
завършва сляпо и не се съединява със задното черво. Затова през целия пе- 
риод на развитие ларвите не отделят екскременти и дефекацията се извърш- 
ва при какавидирането. Тези екскременти се забелязват добре при някои ви- 
дове (например при Formica или Lasius) във вид на тъмно петно на задния 
край на пашкула. 

Нервната система е представена от коремна верига със слабо развити 
ганглии на главата. Ларвите от последната възраст на онези видове, които 
правят пашкули, имат големи предачни жлези. 
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Фиг. 3. Разчленение на тялото при видове от различни подсемейства 
(ориг.) 

а — Plagiolepis palliscens (Formicinae); б—Ponera coarctata (Poneri- 
nae); в — Tetramorium caespitum (Myrmicinae); 1—3 — хомоложни гръд- 
ни сегменти; I—VII — хомоложни абдоминални сегменти; а — аци- 
допора с коронула; s — жило; Рх — петиолус; Р9 — постпетиолус 

Макар ларвите на различните родове мравки да се различават добре, тех- 
ният строеж не се използва в систематиката на мравките, тъй като заедно с 
ларвите винаги има имаго. 

Какавиди. Както при всички останали Hymenoptera — Apocryta ка- 
кавидите на мравките са свободни. Видовете от подсем. Ponerinae и повече- 
то Formicinae образуват пашкули. При някои видове (например при Са- 
taglyphis) в пашкулите могат да бъдат вплетени частици от почвата. Паш- 
кулите на женските, мъжките и работничките обикновено добре се разли- 
чават по размери или по форма. При Myrmicinae и Dolichoderinae липсват, 
пашкули. 
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ИМАГО 

Общо разчленение на тялото. Тялото на мравките се разделя на главич- 
ка, гърди, петиолус и коремче (фиг. 3). Гърдите (мезосомата) на мравките и 
другите Hymenoptera —Apocryta не е хомологична на гърдите (торакса) на 
другите насекоми, тъй като са образувани чрез сливане на торакса и първия 
абдоменален сегмент. Петиолусът, образуващ с гърдите неподвижно, а с 
коремчето — подвижно или пръстеновидно подвижно съчленяване, може да 
се състои от едно или две членчета. Първото, често единствено членче, се 
нарича петиолус, второто — постпетиолус. Те са хомологични, съответно на 
II и III същински абдоминални сегменти. При видовете с едночленест петио- 
лус коремчето на женските и работничките се състои от 5, а на мъжките — 
от 6 сегмента. При мравките с двучленест петиолус броят на сегментите е с 

Фиг. 4. Устройство на главата на мравките (а, б, в — ориг.; г, д, с-поДлусский, 
1967) 

а, б — Cataglyphis nodis: a — глава отгоре; б — глава в профил; в — антени на Diplorhop- 
trurn fugax; г—е — устни части на Formica pressilabris: г — долна устна; д — максила; 
е—мандибула; A.f. •—челна площадка; С1 — клипеус; Civ—надебеление (койе); 
Crd — кардо; F.a. — антенна ямичка; Fn — флагелум; Fr — чело; Q — буза; G1 — 
глоса; Lc — лациния; L.f. — челни дъги; Aid — мандибули; О.а. задтилен ъгъл; 
Ос — око; Осс — тил (теме); Ос1 — оцели (прости очички); Pgl — параглоса; P.lb — 
лабиални палпи; Pm—проментум; Р.тх.—максиларни палпи; Sc — скапус; St— 

стипес; Т — слепоочие 
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един по-малко и съответно I коремен сегмент е хомологичен на IV същински. 
Петиолусът и коремчето заедно образуват метасомата. 

Глава. Тя (фиг. 4) се състои от главова капсула, носеща двойка антени, 
фасетни очи, оцели и устен апарат. Фасетните очи обикновено се срещат при 
трите касти, но при работничките на някои видове (Ponera, Diplorhoptrum 
и др.) те могат да бъдат редуцирани до няколко фасетки, а при Leptanil- 
linae и повечето Dorylinae както работничките, така и женските са лишени 
напълно от фасетни очи и оцели. Крилатите индивиди винаги имат оцели, 
а при работничките тяхното наличие или липса представлява важен диагнос- 
тичен признак. 

На главовата капсула почти винаги добре се вижда клипеус, отделен с 
шев от лицето. От горния край на клипеуса се отделят челните дъги; често в 
предната част те се развиват в челни плоскости, частично или напълно прик- 
риващи местата за прикрепване на антените, намиращи се в антенните ямички. 
У някои мравки (например при Prenolepis) на шева на клипеуса има обосо- 
бена клипеална ямичкатам, където към капсулата отвътре е прикрепено раз- 
клонението на браздата на вътрешния скелет на главата, но в повечето слу- 
чаи клипеалната и антенните ямички са слети. Между челните дъги към зад- 
ния край на клипеуса се прилепва триъгълна челна площадка, обикновено 
също така ограничена с шевове. Понякога шевът между челната площадка и 
клипеуса изчезва и те се сливат. 

Различават се и следните други части на главовата капсула: чело — 
между челните дъги, задният край на клипеуса и областта на оцелите; тил — 
между тилните ъгли, областта на очите и тилния отвор; бузи —страничната 
повърхност на главата между основата на мандибулите и долния край на око- 
то; слепоочие— страничната повърхност на главата между горния край на 
окото и тилните ъгли; долна повърхност на главата. 

Антените на женските и работничките са 4—12-членни и са винаги ко- 
ленчати. Първото членче се нарича скапус, останалите, взети заедно —фла- 
гелум. Дължината на скапуса е 30—45% от дължината на цялата антена. 
Последните 2—4 членчета на флагелума понякога са удебелени и образуват 
главички столчета (фиг. 5 —г). Антените на мъжките са от 12'—13 членчета 
(12-членести са само при видовете, женските на които имат 11 и по-малко 
членчета на антената). Антените на женските могат да бъдат коленчати или ниш- 
ковидни с къс скапус, дължината на който може да бъде по-малка от дължи- 
ната на първите 2 или 3 членчета. Формата на второто членче (педицелус) 
при видовете от подсем. Myrmicinae е важен родов признак. 

Устният апарат се състои от нечифтова горна устна (labrum), чифт ман- 
дибули и максили и единична долна устна (labium -—„езиче“), образувана от 
сливането на чифтови елементи. Мандибулите при повечето видове са триъ- 
гълни с развит дъвкателен край. При едни видове (Epitritus, Atnblyopone) 
те са дълги с редки зъбци, при други (мравки-робовладелци от Polyergus, 
Strongylognathus) са силно удължени и лишени от зъбци, а при мъжките са 
силно редуцирани. Строежът на максилите и долната устна е различен у раз- 
личните групи мравки, но в систематиката тези признаци практически не се 
използват, тъй като детайлите на строежа се виждат чрез специално пригот- 
вени препарати. Само в някои случаи се използват такива признаци като броят 
и съотношението на дължините на членчетата на максиларните и лабиалните 
палпи. 

Формата на главовата капсула функционално е свързана със строежа 
на мандибулите, тъй като мускулчетата, движещи мандибулите, се закрепват 
в основата си в тилните ъгли на главата. При видовете със слабо развити ман- 
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дибули, снабдени с остри зъби, т. е. при неспециализираните хищници (на- 
пример Aphaenogaster) тези мускули са развити слабо и главата има яйце- 
видна форма. При видовете, хранещи се с твърди семена (Messor, войници 
на Pheidole) или строящи си гнезда в дървесина (Liometopum, войници 
Camponotus, Lasius fuliginosus), мандибулите са масивни, често със затъпени 
зъбци, обемът на мускулите е увеличен, а тилните ъгли са издути и често тил- 
ният край е вдлъбнат. Повечето от мравките у нас имат междинен между те- 
зи типове строеж и главата им е повече или по-малко с правоъгълна форма. 

Гърди (мезосома) (фиг. 5). Гърдите на мравките се състоят от предна част, 
средна част и проподеум (в старата литература често се използва терминът 
епинотум), обр азуван от слелите се задна част на гърдите и първи коремен 
сегмент. При женските и мъжките те са разчленени сравнително пълно (кол- 
кото у другите Apocryta) и носят 3 чифта крака и 2 чифта крила. Работничките 
нямат крила и техните гърди силно се видоизменят. В границите на семей- 
ството се проследява явна тенденция към сливане на еклерите и изчезване- 
то на шевовете. 

Преднегръдът е представен само от пронотум. Плевритите на преднегръ- 
да са слети с шийния отдел отдолу, към който неподвижно е прикрепен ру- 
димент на етернит. Шийният отдел е подвижно съчленен с пронотума. При 
някои мравки пронотумът в известна степен е подвижен спрямо средната 
част на гърдите. 

Среднегръдът на женските и мъжките е разчленен по-пълно от останалите 
отдели и се състои от мезонотум (средно гръбче,), разчленен на свой ред 
на скутум, скутелум и мезоплеври, всяка от които е разчленена на епимерит, 
епистернит и метастернит. От предните ъгли на скутума при някои мравки 
излизат ясни парапсидални шевове (браздички наМайр). На долната повърх- 
хност на среднегръда частично са съхранени шевове, отделящи мезостерните 
от мезоплевритите. При женските и мъжките също така е съхранен, отделен 
с шевове, метанотум, след който следва проподеум, образуван от сливането 
на метаплеврите, метастернита и първия коремен сегмент. Проподеумът в 
профил често е повече или по-малко ъгловат. В такъв случай се различава 
основна (горна) повърхност и полегата повърхност (от ъгъла до мястото на 
закрепване на петиолуса). 

Гърдите на работничките са устроени по-просто. Даже при най-пълно 
разчленяване се запазват само шевовете, отделящи пронотума отмезонотума 
(промезонатален), мезонотума от мезоплеврата (мезоплеврален) и среднегръ- 
да от проподеума (мезопроподеален), при което у някои мравки(Tapinoma, 
Messor) проподеумът притежава известна подвижност в сравнение със сред- 
негръда. В пределите на семейството се наблюдава явна тенденция към 
по-нататъшно сливане на гръдните шевове при работничките до пълно из- 
чезване при някои видове. Само шийният отдел във всички случаи е отделен 
от гърдите и е подвижен. 

На мезопроподеалния шев и на проподеума има дихателен отвор (стиг- 
ма). Формата на този отвор в много случаи е важен диагностичен признак. 
В долните задни ъгли на проподеума се намират отвори на метаплеврални 
жлези; обикновено също така добре се забелязва подутина над резервоара на 
тези жлези. Често проподеумът носи двойка зъби или шипове, формата на 
които при Myrmicinae е важен таксономичен признак. 

Крака (фиг. 5). Те се състоят от кокси, трохантер, бедро (femur), 
пищял (tibia) и 5-членно стъпало (tarsus) с две нокътчета на последното 
членче. Между ноктите при някои мравки има пулвили. Предният чифт 
крака се отличават от останалите по това, че имат специално приспособление 
за чистене на антените и стъпалата — почиствателен апарат, образуван 
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Pn 

Фиг. 5. Устройство на гърдите и краката на мравките (ориг.) 
а — гърди на женска Tetramonium fortes (отгоре): б — гърди на женска Formica rufa 
(отдолу); в — гърди на женска Acantholepis semenovi (в профил); а — гърди на работничка 
Messor structor (в профил); д — гърди на работничка Leptothorax unifasciatus (в профил); 
е — преден крак на работничка; М. structor; Crv — шиен отдел; Сх — кокса; Ерш — 
епимерит на среднегръда; Eps — епистернит на среднегръда; F — бедро; g.m. — ме- 
таплеврална жлеза; Мп — мезонотум; Мр — мезоплевра; Ms — мезосторнум; Mt — ме- 
тастернит; N — метанотум; Рп — пронотум; Рр — проподеум; Ps — простернум; p.s. — 
проподиални стигми; S — шпора; Sc — скутум; Set — скутелум; Sp — шипове на про- 

подеума; ТЬ — пиш.ял(тибия); Тг — грохантер; Trs — стъпало 

от сгънатите като връхчета пищяли и основата на I членче на стъпалото и 
голямата сгъната гребеновидна шпора. На връхчетата на средния и задния 
пищял при примитивните мравки има по 2 чифта шипове, единият от които 
е прост, а другият —гребеновиден. У повечето мравки у нас единият от два- 
та шипа е редуциран. 

Крила. При идентифициране на мравките се използва само жилкуване- 
то на предното крило, като наличието или липсата на едни или други клет- 
ки може да бъде важен родов признак, но на видово равнище признаци на 
жилкуване не се използват. Най-пълно жилкуване на предното крило имат 
повечето Ponerinae (нашите Ponera, Amblyopone) и някои Dolichoderinae 
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Фиг. 6. Жилкуване на крилата на мравките (ориг.) 
а — Liometopum microce phalum; 6 — Hypoclinea quadripunciata; s — Tapinoma errati- 
cum; г — Plagiolepis pallescens; d — Myrmecina gramihicola; e — Bothriomyrmex com- 
rnunista; ж — Proceraiium melinum; з — Aphaenogaster subterranea; u — Messor denti- 
culatus; к—Myrmica rugulosa; r — радиална клетка; rm — радиомедиална клетка; 
d — дискоидална/медиокубитална/клетка; RS — радиус на сектора; М — медиална 

клетка; Си — кубитална клетка; А — анална клетка 

(.Hypoclinea, Liometopum). Тези мравки имат затворени радиална, I и 
II радиомедиални (кубитални) и дискоидална (медиокубителна) клетки 
(фиг. 5 —а, б). При нашите мравки се наблюдава голяма или по-малка ре- 
дукция на този изходен тип (фиг. 6 —в —к). 

Петиолус. При мравките с едночленен петиолус тергитът на петиолуса 
се развива в напречна плоскост, наречена пластинка. Пластинката може да 
бъде вертикална (фиг. 7 —а) или наклонена напред. По-рядко петиолусът 
може да бъде цилиндричен (Tapinoma) или възлообразен (някои Cataglyphis). 
При видовете с двучленно стълбче формата на петиолуса най-често е развит 
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Фпг. 7. Коремче на мравките (ориг.) 
а—д — коремчета на работнички от различни подсемейства (в профил): а — Amblypone 
annae (Poneririae); 6—Ponera coarctata (Ponerinae); в— Lasius alionus (Formicinae); 
г— Tapinoma erraticum (Doliochoderinae); d — Messor structor (Myrmicinae); е, ж— ге- 
ниталии на Cataglyphis aenescens (отгоре) (е) и в профил (ж); а — апофиза; на стипеса; 
Р — петиолус; Рр — постпетиолус; P.s. — субгенитална пластинка; Sg — сигнта; Sq — 

сквамула; St — стипес; VI — волуцела; 1—5 — сегменти 

възел с различна форма, по правило с удължена предна цилиндрична част 
(фиг. 7 — д), по-рядко с цилиндрична (Myrmecina). Постпетиолусът при тези 
видове има повече или по-малко кълбовидна форма. Своеобразна форма има 
петиолусът при примитивните Amblijoponitii. Той е отделен от коремчето със 
сравнително слаба препаска и ако се погледне отгоре, е прикрепен към ко- 
ремчето с цялата задна повърхност (фиг. 7 —а). 

Коремче. Първият тергит на Ponerinae. Formicinae, Dolichoderinae, 
хомоложен на постпетиолуса на Myrmicinae, има форма на куб без две стра- 
ни, със силно закръглени ъгли и ръбове. Неговата горна повърхност се на- 
рича основна, а предната—полегата. При Ponerinae първият сегмент на 
коремчето е отделен от втория с препаска. Този сегмент има кълбовид- 
но съчленяване, образувано от твърд хитинов пояс на предния край на 
втория сегмент и стеснен заден край на първия сегмент. Във всички останали 
случаи съчленението между коремните сегменти е телескопично, т. е. сегмен- 
тите са способни не само да се въртят един около друг, но и да влизат един в 
друг. Женските и работничките на Ponerinae и Myrmicinae имат жило за 
подреждането на яйцата. Неговият строеж при отделните групи мравки може 
да бъде различен (К й g 1 е г, 1978), но при индентифицирането тези приз- 
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наци практически не се използват. При Formicinae и Dolichoderinae жило- 
то е редуцирано, макар че жлезите на отровния апарат са развити понякога 
даже по-силно, отколкото при видовете, имащи жило. Секретите на жлезите 
на тези мравки понякога се разпръскват на разстояние до няколко десет- 
ки сантиметра. При Dolichoderinae отворът на жлезите е скрит под етернити- 
те на коремчето. При Formicinae изходът на отровната жлеза е във вид на 
тръбичка (ацидопора), обгърната от венче с влакънца (коронула)(фиг. 7). 

Гениталиите на мъжките (фиг. 7) се състоят от субгенитална пластинка 
и три чифта парамери. Външната парамера се състои от две части — сквамула 
и стипес. Често върху сквамулата и стипеса са разположени израстъци с 
различна форма. Вътрешните отворки (сагити) са широки и обикновено на- 
зъбени от коремната страна. Между стипесите и сагитите са разположени вол- 
сели със сложна форма, често с израстък във вид на примка на края. При ви- 
довете от някои родове (Tapinoma, Cataglyphis) строежът на гениталиите на 
мъжките е важен диагностичен признак, а при други (Formica) почти не се 
различава. 

Окраска, скулптура, окосмяване. Окраската на мравките не е така оче- 
бийна, както при другите жилещи ципокрили. В тропиците някои видове имат 
метална окраска, но нашите мравки имат черна, кафява, кафеникава, жълта и 
кафеникаво- или жълтеникаво-червеникава окраска. Често гърдите и гла- 
вата са кафеникави- или жълтеникаво-червеникави, а коремчето — кафяво 
или черно. 

Важно значение в систематиката на мравките, особено на видово равни- 
ще, има скулптурата на различните части на тялото. Скулптура може да лип- 
сва и тогава повърхността е гладка и блестяща. Грубата скулптура се забеляз- 
ва даже при слабо увеличение, а фината — само при силно увеличение и на- 
сочено косо осветяване. Естествено рязка граница между тези два типа не 
съществува. Грубата скулптура, състояща се от изолирани вдлъбнати ямки, 
се нарича ямковидна, а фината —точкова. Грубата скулптура от повече или 
по-малко успоредни или разнопосочни бръчки се нарича бръчкова, а фината 
— надлъжно набраздена. Грубата скулптура от бръчки, образуващи мрежа 
от затворени клетки с неправилна форма, се нарича клетъчна, а фината — 
мрежеста. Грубата скулптура от докосващи се издатини се нарича гранули- 
рана, а фината — шагреновидна. 

Окосмяването на тялото е от къси или дълги косми. Късите са фини, по- 
някога много гъсти, прилежащи (пубесцентни) космици. Дългите (хето- 
таксисът на тялото при мравките) са повече или по-малко твърди и четинести 
или по-меки, право или косо отстоящи, често по главата (особено по долната 
й част и по мандибулите), гърдите и коремчето. Диференцирането им по дъл- 
жина и степенуването им на оскъдни, умерено гъсти, обилни и т. н. не е ут- 
върдено схващане и често зависи от разбирането на авторите. Затова при 
описването на прилежащото окосмяване предпочитаме да съотнасяме дължи- 
ната на прилежащите косъмчета с разтоянието между тях и при описанието на 
хетотаксията да посочваме приблизително броя на косъмчетата, които се виж- 
дат при разглеждане в стандартно положение. За описване на хетотаксията 
на гърдите, стъбълцето и коремчето тялото се разглежда в профил. Броят на 
космите на тилния край на главата, слепоочията и бузите се определя при 
разглеждане на главата отгоре (фиг. 8), а прилежащото окосмяване на ко- 
ремчето — в централната част на втория тергит на коремчето. 

Измервания и индекси. Измерванията се извършват с окуляр-микроме- 
тър при положение на частите на тялото и на базовите точки, показано на 
фиг. 8. Използваните стандартни символи и индекси, прилагани и в световна- 
та литература по систематика на мравките, са следните : TL —дължина 
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Фиг. 8. Основни размери на мравките 
/ — дължина на гърдите; 2 — дължина на главата; 3 — ширина на глава- 
та; 4 — дължина на скапуса; 5 — максимален диаметър на очите; 6 — дъл- 

жина на бузите 

на гърдите от точката на закрепване на главата до точката на причленяване 
на петиолуса; HL —дължина на главата от предния край на клипеуса до 
тилния край или до условната линия, съединяваща тилните ъгли (при видо- 
вете с вдлъбнат тилен край); HW —ширина на главата над очите; HI — ин- 
декс за главата (Н1 = —HW/HL); SL —дължина на скапуса от центъра на 
съчленената главичка до върха; SI —.индекс на скапуса (SI=SL/HW); 
EL —максимална дължина на окото; Е l|—очен индекс (EL=EL/HW); GL — 
дължина на бузата от долния край на окото до основата на мандибулата. 

Общата дължина на тялото се посочва приблизително, тъй като точното 
й измерване при мравките е практически невъзможно поради това, че сегмен- 
тите на коремчето се вмъкват един в друг. Размерите винаги се дават в mm. 

АНАТОМИЧНА И ФИЗИОЛОГИЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА МРАВКИТЕ 

Най-пълни сведения за анатомията на мравките се съдържат в моногра- 
фията на Насонов (1889) и статиите на Janet (1898), а откъслечни 
сведения за физиологията им — в отделни публикации. 

Храносмилателна система. Тя се състои от устни органи, инфрабукал- 
на камера, някои жлези на главата и храносмилателен тракт (фиг. 9). Час- 
тите на устния апарат бяха описани. Инфрабукалната камера е сферична 
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Фпг. 9. Разположение на храносмилателната и нервната система и па 
жлезите при работничките от род Formica (по Длусски й, 1967) 

1 — долна устна: 2 — предустна камера; 3 — глътка; 4 — хранопро- 
вод; 5 — гуша; 6 — провентрикулус; 7 — средно черво; 8 —пнлорен от- 
дел на средното черво; 9 — малпигиеви съдчета; 10 — тънко черво; 11 — 
право черво; 12 — анално отвърстие; 13 — максиларна жлеза; 14 — 
долночелюстни жлези; 15 — глътъчна жлеза; 16 — слюнчена жлеза; 17 — 
отровна жлеза; а — жлезист израстък; б — секреторни тръбички; е — 
резервоар; 18 — жлеза на Дюфура; 19 — надглътъчен ганглнй; 20 — под- 
глътъчен ганглнй; 21 — гръдни нервни възли; 22 — коремен нервен 

възел 

кухина, разположена под долната устна и под глътката, която служи за 
приемник на течна или полутечна храна и на различни частици, попадащи 
в устата по време на почистване на тялото. В нея се извършва сортирането на 
храната — ядивните частици попадат в устната кухина, а неядивните се 
пресират и отделят във вид на топчета. 

Храносмилателният тракт се състои от преден, среден и заден отдел. 
Предният отдел на възрастните мравки включва глътка, хранопровод, гу- 
ша и провентрикулус. След изпъкналата глътка, разположена в предната част 
на главата, следва дълъг тънък хранопровод, преминаващ през цялата гла- 
ва и торакса на насекомото. Гушата служи за транспортиране и запазване 
на течната храна. При някои мравки (например при нашата Proformica 
nasuta) запасите от храна, пазени в слепия израстък на хранопровода, мо- 
гат да бъдат много големи —повече от половината тегло на тялото. Коремче- 
то при това се разтяга и склеритите се разместват. Съдържанието на гушата 
на един плерергат от този вид (10 rag) може да осигури изхранването на 100 
работнички за 30 дни (Stumper, 1961). Тази способност е още по-разви- 
та при североамериканските видове от род Myrmecocystus и някои австралий- 
ски видове от род Camponotus. 

В гушата може да се извършва и известна преработка на храната. На- 
пример в гушата на плерергатите на „медените мравки“ се концентрират за- 
харите (С о w а у, 1977). При Solenopsis invicta и при видове от род Myrmica 
пък въглехидратите в гушата се разлагат, а се натрупват липиди, които впо- 
следствие се използват за изхранване на ларвите (G 1 a n с е у et al., 1973; 
Brian, 1983). В предния отдел на коремната кухина се откриват три двой- 
ки жлези; максиларна, лабиална и фарингиална. Тези жлези отделят раз- 
лични ензими, разлагащи въглеводороди (А у г е, 1963; A b о t t, 1978). 
Отделенията на лабиалните жлези при Formica (G б 6 w а 1 d, К 1 о f t, 
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1960) и на фарингиалните жлези при /ridomyrmex humilis (М a r к i п, 1970) 
се използват също така за изхранване на ларвите. 

Провентрикулусът, който у мравките има сложен строеж (Eisner, 
1957), се намира между предния и средния отдел и препятства постъпването 
на храната от гушата в „стомаха“. При видовете от подсем. Myrmicinae то- 
ва се осъществява с помощта на мускулен сфинктер, така че работата на про- 
вентрикулуса изисква постоянно мускулно напрежение. По тази причина при 
тези мравки никога не възниква подкаста на плерергатите и те не са способ- 
ни да натрупват в гушата храна в големи количества. При видовете от под- 
сем. Formicinae и Dolichoderinae пък се образуват сложни хитинизирани 
структури, които действуват като клапани —колкото по-голямо е налягане- 
то на течността в гушата, толкова по-плътно се прилепват процепите. Мус- 
кулните усилия тук са нужни за отваряне на клапана. Затова при повечето 
представители на тези подсемейства в гушата може да се натрупва голямо 
количество течност, а у някои групи, обитаващи аридните и полуаридните 
области, се образува подкастата на плерергатите. Строежът на провентрику- 
луса е важен признак в макросистематиката на мравките (на равнище три- 
буси и родове). 

В издутия среден отдел на храносмилателния тракт , който обикновено 
се нарича стомах, се извършва основната преработка на храната. Тук се 
отделят протеаза и липаза (А у г е, 1963; Graf, 1964; Abbott, 1978). 
В задния отдел, включващ пилор, тънко черво и право черво (rectum), се 
извършва всмукването на храната. В пилора се отвеждат милпигиевите съ- 
дове, чийто брой обикновено е еднакъв при различните видове от един род, 
но може да бъде различен при представителите на различни родове (при 
Stenamma, Monomorium има 4 малпигиеви съда, при Aphenogaster, Муг- 
rnecina и Ропега —5, при Leptothomx, Harpagoxenus, Formicoxenus, Myr- 
mica, Pheidole —6, при Formica —20, при Myrmecia — повече от 30). У ня- 
кои видове броят им може да варира — например при Crematogaster lineo- 
lata той е 5 до 7 (Е t t е r s h a n k, Brown, 1963). 

Дихателна система. При мравките, както при преобладаващото мнозин- 
ство на другите насекоми, тя е трахейна. Трахеите се отварят навън чрез 
дихателен отвор или стигми. Дихателните отвори са разположени на проно- 
тума (обикновено не се виждат) между средната част на гърдите и проподеу- 
ма, на проподеума и на всеки от сегментите на метанотума. Най-големите ди- 
хателни отвори у повечето мравки са проподиални. Именно през тях се из- 
вършва изпарението на водата. Повечето видове имат специален спирачен 
апарат, с помощта на който мравките могат произволно да отварят и затварят 
проподиалните отвори и по този начин да регулират изпарението (Д л у с- 
с к и й, 1981). 

Кръвоносна система. Хемолимфата (кръвта) на мравките е безцветна 
течност. Тя циркулира по тялото на насекомото, благодарение на работата 
на тръбния съд („сърцето“) — мускулна тръбичка, преминаваща по цялата 
гръбна повърхност на насекомото (фиг. 9). 

Централна нервна система (фиг. 9). Тя се състои от редица ганглии, свър- 
зани помежду си. Мозъкът при мравките включва надглътъчен и подглътъ- 
чен ганглий, които са свързани и образуват едно тяло, през което минава 
хранопроводът. Надглътъчният ганглий инервира окото и антените, а под- 
глътъчният —устните части. Относително най-голям е мозъкът на работнич- 
ките, по-малък — на женските и най-малък — на мъжките. Според С h а и- 
v i п (1958) обемът на мозъка при Formica е 1/180 част от обема на тялото, 
при Apis mellifera — 1/174, при Ichneumon — 1/400 и при Dytiscus — 1/4200. 

В надглътъчния ганглий се различават protocerebrum, deutocerebrum 
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и tritocerebrum. Най-важен е protocerebrum’ът, който се състои от две симе- 
трични половини, свързани една с друга, между които лежи централното 
ядро. То от своите две страни създава гъбовидното тяло (corpora peduncu- 
late), което външно и вътрешно образува чашковидни форми, които отдолу 
са удължени и в някои видове се сливат. Това тяло особено силно е развито 
при социалните насекоми. При полиморфните видове мравки то е изразено 
най-добре при средните по големина работнички, по-слабо при големите, мал- 
ките и войниците. Най-слабо е развито при мъжките, докато при женските е 
силно развито, понякога повече, отколкото при работничките. Размерът на 
гъбовидното тяло при мравките е свързан с възможността за условни ре- 
флекси (Brun, 1959). 

Сетивни органи. Зрителният орган на мравките е представен от сложно 
око и три прости очички. Функцията на очите засега не е много ясна, но не- 
съмнено те имат определено отношение към полета. Те съществуват и са доб- 
ре развити у крилатите индивиди от всички видове, докто при работничките 
и безкрилите женски от подсем. Dorylinae и Leptanillinae или липсват, или 
са силно редуцирани. Разликата в степента на развитие на сложното око при 
безкрилите индивиди (при крилатите то винаги е добре развито) на отделните 
групи мравки е много голяма. При южноамериканските видове от род Gi- 
gantiops огромните очи заемат почти цялата странична повърхност на глава- 
та. Твърде силно са развити очите и при българските представители от родо- 
вете Formica или Cataglyphis. При Ропега или Diplorhoptrum те са редуцирани 
до едно или няколко сложни очи, а при Dorylinae, Leptanillinae и някои 
Myrmicinae напълно отсъстват. 

Зрението на мравките е изучавано с електрофизиологични методи от 
М а з о х и н-П оршняков и Тренн (1972) върху видове от родо- 
вете Cataglyphis, Formica и Lasius, а с методи за установяване на поведение- 
то — от Мурзин върху Formica sanguinea. Доказано е, че разрешаващата спо- 
собност на окото на изучените мравки е по-ниска, отколкото при човека или 
медоносната пчела, но мравките различават като отделни блясъци, подавани 
с честота до 70 Hz. Мравките притежават цветово зрение, но то при тях е би- 
хроматично, а не трихроматично, както е при човека или медоносната пче- 
ла. Както и медоносната пчела, мравките възприемат посоките на колебание 
на поляризираната светлина. 

Въпреки че много видове от подсем. Myrmicinae (в това число и нашите 
от род Myrmica) имат стридулационен апарат, образуван от задния край на 
постпетиолуса и напречните бръчки на предния край на първия коремен тер- 
гит (М i r k i et al., 1968; Kermarrak etal., 1976, Жантиев, Сул- 
ханов, 1977), специализиран орган на слуха при тях видимо липсва. Както 
доказаха М a r k i и др. (1968), мравките възприемат не звука, а колебанията 
на почвата, но това не им пречи да реагират на стридулацията на другите 
мравки. 

За орган на осезанието служат косъмчетата (сенсили), разположени по 
цялото тяло, и специализираните сенсили върху последните членчета на 
флагелума на антената. С помощта на косъмчета мравките също така възприе- 
мат движението на въздуха и сътресенията в субстрата. На различни места 
по тялото на мравките има и участъци, гъсто покрити с къси косъмчета (по- 
ле на четинката). Както доказа Hubert (1962), те са рецептори за силата 
на тежестта. При хоризонтално движение ориентацията се осъществява за 
сметка на коксалните и коремните полета на четинката, а при вертикално 
— на шийните, петиоларните, антеналните и коксалните. Чрез последовател- 
но изключване на полетата е доказано, че за правилната ориентация е необ- 
ходимо поне една от системите на рецепторите да бъде подвижна. 
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Обонянието при мравките е много добре развито. Многобройните обоня- 
телни сенсили са разположени на последните членчета на флагелума на анте- 
ната. При някои мравки тези членчета са увеличени и образуват главичка. 
Често това се съпровожда от редукция на очите, което показва, че мравките 
с развита главичка (по правило това са видове, които ловуват в почвата и 
листната постилка) повече се ръководят от обонянието и осезанието, откол- 
кото от зрението. Forel (1921) обърна внимание на това, че обнятелните 
сенсили при мравките (както и при другите насекоми) са разположени на 
твърде голямо разстояние, така че обонятелното възприятие на тези насе- 
коми е обемно, подобно на зрителното и слуховото при гръбначните животни. 

Върху последните членчета на флагелума при мравките се разполага и 
органът на вкуса, с помощта на който те са способни да различават чиста- 
та вода от подсладената или да усещат примесите на киселина или хинин 
(Schmidt, 1938). Освен това органи на вкуса има и на долната устна 
и максилите (С h a u v i п, 1958; G 6 6 w a 1 d, 1969). 

Полова система. Половият апарат на мъжките се състои от двойка се- 
менници, двойни семенни протоци, които се сливат в проток, отварящ се в 
едеагус. Половият апарат на женските се състои от голям брой яйчникови 
тръбички, отварящи се в двойка яйцепроводи, които, сливайки се, образуват 
единичен яйцепровод, и семеприемник. Семеприемникът на женските служи 
за съхраняване на спермата, тъй като оплождането при тях се извършва само 
веднъж в живота. Той е снабден със специална двойна жлеза и се отваря в 
нечифтен яйцепровод (фиг. 9). При работничките, както и при женските на 
много видове мравки, има яйчникови тръбички, но ако при женските техният 
брой е от няколко десетки до няколко стотин, то при работничките той не е 
по-голям от 10. В много случаи яйчници се забелязват само при младите 
работнички. 

Жлези (фиг. 9). Отделянето на въшни секрети от жлезите има голямо зна- 
чение в живота на мравките. Освен първичните тези жлези често имат и вто- 
рични функции, свързани с обществения им начин на живот. Както беше 
отбелязано, секретите на лабиалните и фарингиалните жлези освен първични- 
те си функции (наличие на ензими) при някои мравки служат и за изхранване 
на ларвите. Вероятно е те да се използват и при строежа на книжни гнезда. 
Някои тропически мравки използват отделянията от паяжинните жлези на 
ларвите за строеж на гнезда. 

При обществените насекоми секретите на различните жлези служат за 
феромони. Феромоните и феромонните жлези на мравките са изследвани 
твърде обстойно (W i 1 s о п, 1971; Н о 1 1 d о b 1 е г, 1978; Engel, 1983). 
Най-добре изучени са феромоните, с които мравките набелязват пътечките и 
сигнализират тревога, предизвикваща агресивна реакция на семейството. 

Първичната функция на мандибуларните жлези, разположени в главата 
и отварящи се в основата на мандибулите, не е изяснена. Известно е, че те са 
силно развити при мъжките на някои мравки — вероятно имат отношение 
към брачното поведение. Възможно е също така с техните секрети да се набе- 
лязва плячката. При повечето представители на подсем. Myrmicinae и род 
Lasius секретът на тези жлези е феромон за тревога. 

Докато при видовете от подсем. Dolichoderinae феромонът за тревога, 
имащ характерен неприятен мирис и изпълняващ също така репелентивни 
функции, се отделя от аналната жлеза, отваряща се на върха на коремчето, 
то при тези от подсем. Myrmicinae и Formicinae тази жлеза липсва. Видовете 
от подсем. Dolichoderinae имат т. нар. жлеза на Паван, разположена в корем- 
чето и отваряща се между последния и предпоследния етернит, чийто секрет 
служи като феромон на следата. Феромоните на следата при представителите 
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на подсем. Ponerinae, Dorylinae и Formicinae се отделят от ректалните жлези, 
отварящи се в задното черво. 

Много разнообразни при различните групи мравки са функциите на 
жлезите от отровния апарат — отровната и жлезата на Дюфур. Сместа от 
секретите на тези жлези образува отрова, която насекомите вкарват в жерт- 
вата с помощта на жило. Видимо само такава функция на отровния апарат 
имат жлезите при видовете от подсем. Ponerinae и Dorylinae. Сред Myrmi- 
cinae пък се срещат видове, които са способни да жилят (например нашите 
Myrmica), но при много от тях жилото се използва не толкова за защита или 
нападение, колкото за нанасяне на миризлива следа върху субстрата. При 
някои групи мравки действуващо начало на феромона на следата е секретът 
на отровната жлеза (Monomorium, Tetramorium), при други — на жлезата на 
Дюфур (Atta, Pheidole, Solenopsis), при трети (Myrmica) —сместа от секре- 
тите на двете жлези. Необичайни сред подсем. Myrmicinae са представите- 
лите на рода Crematogaster, при които следовите вещества се отделят от тар- 
залните жлези, разположени в лапичките. 

При видовете от подсем. Formicinae жилото е редуцирано и секретите на 
отровните жлези се изливат непосредствено върху тялото на жертвата през 
ацидопората. Крайна степен на тази особеност се забелязва при представите- 
лите на род Formica, при които отровната жлеза е хипертрофирана, мускул- 
ният резервоар на тази жлеза заема голяма част от коремчето, а отровата 
(мравчена киселина) може да се разпръсква на разстояние няколко десетки 
сантиметра. Секретът на жлезата на Дюфур при тези мравки служи за мар- 
киране на жертвата, а сместа от секретите на двете жлези е феромон на тре- 
вогата (Длусский, Чернишова, 1974). При видовете от род 
Lasius секретът на жлезата на Дюфур, имащ мирис на мушкато, служи за 
феромон на тревогата. Функцията на жлезите от отровния апарат при мравки- 
те от подсем. Dolichoderinae, които са без жило, е неясна, тъй като при тях 
защитна роля играят секретите на аналната жлеза. 

Особено внимание заслужават метаплевралните жлези на мравките — 
тяхното наличие е характерен признак на надсем. Formicoidea. М a s с h- 
w i t z и др. (1970) доказват, че секретите на тези жлези притежават 
антибиотично действие и предполагат, че тяхната основна функция е дезин- 
фекцията на гнездото. Възможно е също те да участват при формиране „ми- 
риса на гнездото“ (Brown, 1968). 

ПРОИЗХОД И ЕВОЛЮЦИЯ НА МРАВКИТЕ 

Досега са известни над 200 вида изкопаеми Formicoidea — доказател- 
ство, че тази група е една от най-добре изучените в палеонтологично отно- 
шение. Днес вече без съмнение се твърди, че предшественици на Formicoidea 
са били Scolioidea. Широко разпространеното преди това мнение, че преки 
предшественици на мравките са били форми, близки до днешните предста- 
вители на сем. Mitillidae или Tiphiidae, се оказа погрешно. В началото на 
ранната креда развитието на Scolioidea е тръгнало по два клона — към „го- 
ламия“ клон видове от сем. Sapygidae, Scolidae, Tiphiidae, Muttilidae и 
Bradynobaenidae а към „малкия“ — от Sieromorphidae и измрелите представи- 
тели на сем. Falsiformicidae, описано от Таймар като спадащо към късната 
креда. Именно от този „малък“ клон Scolioidea в средата — края на ранната 
креда са се отделили Formicoidea (Р а с н и ц и н, 1980). 

Най-древното находище на Formicoidea, на възраст около 95 млн. го- 
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Фиг. 10. Изкопаеми формикоидн 
а — отпечатък от женска мравка от древния вид Armatiia го- 
busta (Магаданска област, възраст около 95 млн. години, по 
Д л у с с к и й, 1988); б — Sphecomyrma freyi (Клифвуд, въз- 
раст около 83 млн. години, по Wilson, Carpenter, 
В г о w п, 1965); в — една от най-древните мравки — Protopone 
primigena (Сахалин, възраст около 60 млн. години, по Длус- 

с к н й, 1988) 

дини (късна креда, деноман), е открито в Магаданска област на бившия 
СССР. Установените там видове от сем. Armaniidae (Д л у с с к и й, 1983) 
външно са сходни с женските и мъжките на мравките (фиг. 10 —а, б). При- 
ликата с мравките е в жилкуването на крилата и метаплевралните жлези, 
а разликата в: неколенчатите антени на женските на тези насекоми, които 
по строеж принципно не се различават от антените на мъжките и на женските 
на осите-парализатори; по-тесните мандибули с 2 зъбеца, които също прин- 
ципно не се отличават от примитивните самотни оси; по-примитивния, от- 
колкото на съвременните Amblyoponini строеж на петиолуса, отделен от ко- 
ремчето с много слаба препаска. Съдейки по строежа на антените и мандибу- 
лите и по липсата на безкрили индивиди, арманидите вероятно не са били 
социални насекоми. Към това семейство се отнасят и лошо запазилите сефор- 
микоиди на туронските пластове в Казахстан (Длусский, 1975). 

В средата на ранната креда (преди около 85 млн. години) в кантона Ню 
Джърси, САЩ (Wilson et al\, 1967) и Таймир (Длусский, 1975) 
се появяват представители на друго семейство фармикоиди — Sphecomyr- 
midae (фир. 11 —в, г). 

Най-древните съвременни мравки са установени в янтарите от остров 
Сахалин, датиращи от палеоцена (около 60 млн. години) (Длусский, 
1987). Тук са открити 7 вида, отнасящи се към 5 измрели рода на подсем. 

31 



Гвсхрон алогична скала 

Фиг. 11. Схема на филогенезата на Scolioidea (по Расницнн, 1980) и Formicoidea 
(ориг.) 

Етапи на филогенезата: т — възникване на метаплевралните жлези; s възникване на 
социален начин на живот; а — поява на коленчати антени и мандибули със зъбчета; 
с — поява на пръстеновидно съчленение (tubulation) между III и IV абдоминален сегмент; 
v — поява на характерно жилкуване при Formicoidea: 1 — етапи на филогенезата, под- 
крепени с палеонтологични данни; 2 — находки, чиито таксономичен статус е съмнителен: 
Dolichomyrma spp. (турон?, преход между Arnaniidea и Sphecomyrmidea или Armaniidea); 
Baikuris spp. (късна креда, неточно датиране, съчетание на примитивни признаци на 
Armaniidae с подобрен строеж на стълбчето и мандибулите, известен само при мъжките); 
Sphecomyrma canadensis (кампан, 2 вида, Sphecomyrmicidae или Formicidae?); Archimyr- 
тех rosiratus (ранен еоцен, САЩ, Myrmecinae?); Protoneurretus succineus (балтийски янтар, 

Nothomyrmecinae?); Prionomyrmex longiceps (балтийски янтар, Myrmeciinae?) 

Ponerinae, Aneuretinae, Dolichoderinae, Formicinae (фиг. 11). Съдейки по 
строежа, тези видове са били твърде специализирани: едни от тях са живе- 
ели в почвата или под земята, други — в короните на дърветата. Често 
възникват трудности при отнасянето на много форми към съвременните 
трибуси и даже подсемейства, макар че може да се каже, че формирането 
на съвременни подсемейства към палеоцена в основни черти е завършено. 
От ранния еоцен са известни само лошо съхранени отпечатъци от 2 вида от 
формацията Грин-Ривер, САЩ. Неотдавна от САЩ (Арканзас) са описани 
3 вида от средния еоцен, отнасящи се към подсем. Dolichoderinae (съвре- 
менен род Iridomyrmex), Myrmicinae и Formicinae (Wilson, 1985). Схе- 
мата на филогенията на Formicoidea, основана на палеонтологични и срав- 
нително-морфологични данни, е представена на фиг. 11. 

Характерна особеност на всички местонахождения на изкопаемите 
насекоми от късната креда до средния еоцен включително е сравнителната 
рядкост на Formicoidea както в изкопаемите смоли, така и в утаените 

32 



отлагания те съставляват не повече от 1% от всички насекоми. Картината 
се променя в късния еоцен. Оттогава мравките стават доминираща група 
насекоми във всички отлагания. Особено добре е известна фауната на бал- 
тийския янтар, който датира от късния еоцен, т. е. неговата абсолютна 
възраст се оценява приблизително на 40 млн. години. Wheeler (1914) 
е изучил повече от 11 хил. екз., а Длусский — около 1000 екз. (съх- 
ранявани в музеите на бившия СССР и Полша). Заедно с неописаните мате- 
риали от балтийския янтар са известни 50 рода мравки, в това число 20 (40%) 
измрели. Примерно такова е съотношението между съвременните и измре- 
лите родове (36,8%) в олигоценовите отлагания на САЩ (Carpenter, 
1930). 

Независимо от големия брой измрели родове повечето видове (77,9%), 
а още повече индивиди (98,5%) мравки от балтийския янтар се отнасят към 
сега съществуващите родове. Четири вида — Hypoclinea tertiaria, Formica 
flori, Lasius schiefferdeckeri и Prenolepis henscheri практически не се отличават 
от сега живеещите Н. quadribunctata, F. japonica, L. sitkaensisn P. nitens съот- 
ветно. Тези мравки са били едни от най-масовите видове и са съставлявали 
30,1% от общия брой открити екземпляри, отстъпвайки само на Iridomyr- 
тех (57,5%). Големият брой на тези видове свидетелства за това, че те са 
били доминиращи, а при мравките по правило това е свързано с високото 
равнище на социална организация. 

Интересна особеност на фауната на балтийския янтар е необикновеният 
от съвременна гледна точка състав на родовете. Тук заедно са обитавали 
представители на родове, които сега обитават само студените и умерените 
области на Евразия и Северна Америка, и родове, сега обитаващи само тро- 
пиците и субтропиците. Към първата група се отнасят Liometopum, Formi- 
ca, Lasius, Prenolepis, Myrmica, Stenamma. Разпространението на родовете 
от втората група {Oecophylla, Gesomyrmex, Pseudolasius, Gnamptogenys, Vollen- 
hovia и др.) може да бъде различно, но с малки изключения техният ареал 
обезателно включва Индомалайската област. 

През миоцена на територията на Южна Европа се е сформирала фауна, 
сходна (на равнището на родовете) със съвременната (Длусский, 19816). 
През това време на територията на Европейската част на бившия СССР и 
Югославия са обитавали Ропега или Hypoponera („Ponerites“), Paraphaeno- 
gaster, близък, а възможно е и конспецифичен Aphaenogaster, Tetramo- 
rium (=Lonchomyrmex M a y r), Hypoclinea, Liometopum, Camponotus, La- 
sius, Formica. Съотношението на подсемействата също така е било близко 
до съвременното за разлика от балтийския янтар, където са доминирали 
Dolichoderinae, а числеността на Myrmicinae е била много малка. Най- 
забележими са различията на миоценовата фауна от съвременната фауна в 
Европа — липса на Myrmica, един от най-масовите съвременни родове, и 
наличието на представители на тропическия род Oecophylla. 

Съвременната фауна на Европа, в това число и фауната на България, 
окончателно са се оформили през постглациалния период. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЗООГЕОГРАФСКИ СЪСТАВ 

Според съвременната биогеография фауната на мравките в Европа прии 
надлежи на палеарктичната област. България е в границите на двете голем- 
зоогеографски подобласти на Палеарктика—Евросибирската и Медитеранска- 
та. Вследствие на това на територията на нашата страна се смесват попула- 
ции с различен произход, което прави нашата фауна една от най-разнообраз- 
ните в Европа. В границите на този географски район на Югоизточна Евро- 

3 Фауна на България, т. 22 33 



па, респ. на Балканския полуостров, се намира един от съвременните фау- 
нистични центрове на видообразуването (F о г е 1, 1892; Pittioni, 
1938; Стоянов, 1940, Дренски, 1946; Гептнер, 1960; Анге- 
лов, 1976). 

Според Stitz (1939) терциерната фауна на мравките в нашата област 
е била унищожена през ледниково време. След преминаване на ледниковия 
период в Азия степните и тундровите форми Tetramorium caespitum, Aner- 
gates atratulus, Tapinoma erraticum, Plagiolepis pygmea, а по-късно и обитате- 
лите на горите се изтеглят. Степните видове остават като островни форми. 
Съществуването на терциерна миграция от планините на Централна Азия 
към Европа е известна. Видовете от типични дизюнктни ареали са разпро- 
странени най-много у нас в планинския пояс на иглолистните гори (1500— 
2100 m надм. в.) и биологично са свързани с тези гори. Бореалният елемент 
е разпространен по-слабо в орофитната зона на Рила, Пирин и Родопите. 
Ар нолди (1968) счита за бореални видове мравки само тези, които в 
своята еволюция (вероятно през плиоцена) са имали широко зонално раз- 
пространение в Палеарктика. 

В хоризонталното и вертикалното разпространение на мравките в Бъл- 
гария се наблюдават някои определени закономерности. Известно е, че при 
хоризонталното разпространение някои видове разширяват своя ареал 
дори до 68—70° северна ширина (Myrmica ruginodis, М. sabuleti, М. lobi- 
cornis, Camponotus herculeanus, Formica rufa), а други — над 70° (Formico- 
xenus nitidulus, Leptothorax acervorum, Formica rufa, F. exsecta). Характерно 
е придвижването на север на Messor rufitarsis, Dolichoderus quadripunctatus, 
Camponotus vagus и др., макар и да са обитатели на Медитеранската подоб- 
ласт. 

Вертикалното разпространение на мравките в България освен от поз- 
натите екологични фактори се намира предимно в зависимост от надморска- 
та височина и растителните зони. До 700 m над. в. в равнинни и хълмисти 
терени (зони) са разпространени 99 вида (91,66%), от 700 до 1500 m надм. 
в. в пояса на широколистните гори —55 вида (50,92%), от 1500 до 2200 ш 
надм. в. в пояса на иглолистните гори —32 вида (29,62%), от 2200 до 2500 ш 
надм. в. в пояса на субалпийското редколесие, клекови и хвойнови храста- 
лаци и ливади — 14 вида (12, 96%), от 2500 до 2925 m надм. в. в пояса на ал- 
пийската растителност — 6 вида (5,55%). (Поясите са по Гълъбов 
(1982) с изменение.) При това разпространение най-голяма надморска ви- 
сочина достигат Manica rubida (2900 m), Tetramorium caespitum (2990 m), 
Myrmica lobicornis (2700 m), Formica lemani (2600 m), Leptothorax acervorum 
(2500 m) и Formica exsecta (2500 m). 

Сравнителната бедност на видове в горните пояси на нашите планини 
се замества до известна степен от по-големия брой индивиди, което се до- 
казва от масовото разпространение на Formica exsecta, F. lemani и Manica 
rubida. 

Зоографският състав на мравките в България е следният: космополит- 
ни са 2 вида (1,85%), холарктични видове 13 (12,03%), палеарктични — 15 
(13,88%), европейски — 15 (13,88%), евросибирски —34 (22,22%), бореал- 
ни — 6 (5,55%), медитерански — 37 (34,25%), понтийски —2 (1,85%), ен- 
демити — 9 (8,33%). 

При сравнение на вертикалното разпространение на мравките с процент- 
ното им разпространение по зоогеографски зони се очертава определена за- 
кономерност в разпространението на медитеранските мравки, от една страна, 
и на европейските, от друга •— процентът на медитеранските видове прогре- 
сивно намалява с увеличаване на надморската височина, а на европейските 
прогресивно нараства. Нараства прогресивно и процентът на евросибир- 
ските видове (Атанасов, 1952, 1972). 



Екологичната пластичност на някои видове е известна. Например дока- 
то видове като Formica rufa, F. lugubris са привързани към гората, F. pi- 
сеа — към влажни и торфени терени, то има видове, които обитават само су- 
хи и топли биотопи или съвършено открити терени, скални групировки и др. 

БИОНОМИЯ НА МРАВКИТЕ 

Екологията и поведението на мравките са обстойно проучени (W hee- 
ler, 1910; F о г е 1, 1921—1923; Sudd, 1967; Длусский, 1967; 
Wilson, 1971; 3 а х а р о в, 1972, 1978; Brian, 1978, 1986; Рез- 
ни к о в а, 1983). 

Гнездостроене (фиг. 12). Всички мравки, обитаващи България, строят 
гнезда. Най-простото гнездо представлява една камера, която се обитава 
от цялото семейство. Тази камера може да бъде разположена под мъха, по- 
криващ камъка или ствола на дървото, в дупка на клонче или даже в празно 
орехче или жълъд. Такива гнезда строят нашите представители на подсем. 
Ponerinae и много от род Leptothorax, т. е. мравки, чиито семейства не пре- 
вишават няколко десетки индивида. Повечето от видовете строят по-слож- 
ни гнезда в земята или дървесината. 

Подземните гнезда без надземни постройки (фиг. 12) са най-разпростра- 

а б 

в 

Фиг. 12. Типове гнезда на мравките 
а— подземно гнездо на Cataglyphis aenescens (Казъякум, май 1965) 
с едно разклонение: о — камера с яйца; L — камери с ларви; $ 
— камери за женски; в — камери за остатъци от храна; б — раз- 
рез през голямо земно гнездо на Lasius flavus (Московска област, 
юли 1967); е— схема на гнездо на Formica rufa: 1 — вал на гнез- 
дото; 2 — повърхностен корков слой; 3 — външен купол; 4 — вът- 
решен конус; 5 — подземна част на гнездото; 6 — камери, из- 

ползвани през зимата 



неният тип гнездо, срещащо се при повечето представители на родовете 
Myrmica, Aphaenogaster, Messor, Tetramorium, Tapinoma, Cataglyphis, Pro- 
formica и много от Lasius. Formica и Camponotus. Отвън такова гнездо може 
да се забележи по изхвърлената почва от подземните входове. Къса подзем- 
на галерия води от входа към гнездото в овална камера. На дълбочина до 
10—20 cm може да има много такива камери, понякога няколко десетки; 
често те се разполагат под камъните. Камерите са съединени с хоризонтални 
или наклонени галерии и образуват повърхностна хоризонтална система. 
През лятото тук обикновено се намира основната маса ларви и какавиди. 
От една от камерите на повърхностната система обикновено излиза верти- 
кален път, който се нарича ствол. На всеки 5—10 cm в него се отварят вхо- 
дове към хоризонталните камери. В тези камери през лятото се намират 
повечето работнички, женските и известна част от яйцата и ларвите. В тях 
мравките зимуват. В големите гнезда на някои видове (например на Ca- 
taglyphis и Messor) може да има няколко ствола. Дълбочината на подземни- 
те гнезда варира от 30—40 cm при някои Myrmica, до 1,5—2 m при Cata- 
glyphis, Messor и някои Formica. При пустинните Messor стволовете могат 
да отиват на дълбочина повече от 10 m (М а р и к о в с к и й, 1957; Длус- 
с к и й, 1981). Типологията на подземните гнезда без надземни постройки 
е посочена в публикациите на Длусский (1964, 1981). 

Почти всички мравки, строящи подземни гнезда, с готовност се заселват 
и в гнила дървесина —стари пънове, гниещи трупи. Изключение представ- 
ляват само представителите на родовете Messor, Cataglyphis и Proformica. 
Има и такива мравки, които непременно се заселват в дървесината — обик- 
новено тя е твърда, почти незасегната от гниене, непременно мъртва. Често 
може да се види мравуняк и в живо дърво, но това означава, че сърцевината 
на ствола е умряла и е започнало образуването или вече се е образувала 
дупка. В живи тъкани на растения мравки никога не образуват гнезда. 
Сред нашите мравки истински дендробнонти са представителите на родовете 
Crematogaster, Liometopum, Lasius, Hypoclinea, Camponotus. Camponotus ligni- 
perda, C. herculeanus, C. vagus и Crematogaster schmidti изгризват част от вхо- 
довете и камерите в дървесина, а част—изкопават в почвата. Обикновено 
през лятото мравките живеят в дървесната част на гнездото, а за зимуване 
много от индивидите отиват под почвата. Camponotus fallax, С. truncatus и 
Hypoclinea quadripunctata строят камери в сухите клонки в короните на дър- 
ветата. С особено желание тези видове се заселват в кухите сухи клонки на 
ореха. Често гнездото е дифузно, т. е. отделните камери не се свързват по- 
между си и мравките преминават от камера в камера по повърхността на 
клончетата. За тези мравки е характерно това, че почти целият им живот 
преминава на короните на дърветата и на земята те почти не слизат. Lio- 
metopum microcephalum и Lasius fuliginosus строят гнездата си от картон в 
дупките на дърветата. 

Макар гнездата с външни постройки (мравуняци, натрупвания) да се 
строят само от някои видове мравки, именно тези гнезда са най-забележими 
и известни повече от другите. Различават се три типа надземни постройки: 
земни куполи, куполи от пръст и растителни остатъци, куполи от растителни 
остатъци („мравешки купчини“). При определени условия земните куполи 
се строят от много мравки (Lasius flavus, L. tiiger, Tetramorium caespitum, 
Tapinoma erraticum, Formica cutiicularia). Като материал за тях служи пръст- 
та, изнесена от входовете и камерите при строежа на подземното гнездо. 
В гнездата има много камери. При Lasius flavus в бившия СССР гнездата 
достигат на височина 50—60 m и в диаметър около 1 m и имат твърде сложна 
вътрешна структура (D 1 u s s k у, 1981). Куполите от пръст и растителни 



остатъци, представляващи гнезда, покрити с тънък (1—5 cm) слой внимател- 
но подредени сухи стъбла от трева, хвойна и други растителни частици се 
строят от Formica exsecta и F. pressilabris. 

Куполите от растителни остатъци („мравешки купчини“) се строят от 
всички видове от група Formica rufa и от F.pratensis и F. truncorum. Гнездо- 
то на червените горски мравки (фиг. 12) се състои от купол, вътрешен конус, 
вал и подземна част с много стволове и дълбочина до 1—2 т. Във вала се 
разполагат камери от повърхностната хоризонтална система. Куполът се 
състои от хвойна, пъпки и малки клончета и изпълнява главно защитна функ- 
ция. Неговата външна част (покривният слой) е образувана от плътен мате- 
риал, така че даже в най-силния дъжд водата да се стича по купола. Подпо- 
кривният слой е по-рехав и по този начин куполът добре защитава вътрешна- 
та част на гнездото както от прегряване, така и от охлаждане. Вътрешният 
конус се състои главно от сравнително големи клончета. В него от пролетта до 
края на лятото се поддържа почти постоянна температура (26—29сС) и тук 
протича цялото развитие на разплода. Мравките зимуват в камерите на вала 
и в подземната част на гнездото. 

Гнездата при мравките спомагат да се защити потомството от врагове и 
създават необходимата за развитието на яйцата и ларвите 100% влажност 
на въздуха. В условията на умерения климат гнездото на мравките има още 
една важна функция. В почвата, както се знае, винаги има определен градиент 
на температурата, което позволява на мравките, пренасяйки тялото от една 
камера в друга, да подбират най-подходящата температура за развитието на 
яйцата, ларвите и какавидите. Развитието на ларвите на мравките протича 
най-добре при температура от 25—26:С (Lasius niger, L. flavus, много видове 
от род Myrmica) до 29—30~С (повечето видове) (Астафев, 1974). В пла- 
нините температурата на почвата даже в повърхностния слой рядко преви- 
шава 25:С особено там, където повърхността на почвата се засенчва от гъста 
трева. Не случайно именно в планинските ливади най-често се срещат гнез- 
да на мравки с почвени куполи или подземни гнезда, камерите на които се 
разполагат под камъните. Земната купчинка или плоският камък добре се 
нагряват на слънцето и температурата в камерите на гнездата може да дос- 
тигне 40—50сС. Това създава допълнителни възможности за избор на под- 
ходящи условия за развитие на разплода. В долините със степна растител- 
ност или на добре нагряваните южни склонове гнезда с външна постройка 
няма, а камъните се използват много по-рядко. 

При най-високо организираните мравки (червените горски) работнич- 
ките могат активно да регулират температурата в гнездото. В средата на про- 
летта, когато в гората все още има сняг, куполите на мравуняците вече са 
се разтопили и на повърхността на гнездата се появяват първите мравки. 
Отначало те се пекат на слънцето, след което започват да се затоплят за смет- 
ка на бързото разлагане на въглехидратите в организма. Известно е, че мрав- 
ките зимуват със слепия израстък, напълнен с концентриран захарен раз- 
твор. През зимата тези запаси практически не се изразходват. Напеклите се 
мравки се събират заедно на малка топка в горната част на вътрешния ко- 
нус на гнездото, нагрявайки го до температура 26—30~С. Тази затоплена зона 
се нарича топлинно ядро. Тук идват женските от подземните части на гнез- 
дото и снасят яйцата си, тук се извършва развитието на ларвите и какавиди- 
те. Силните семейства, запасили се с достатъчно въглехидрати още от есента, 
запазват топлинното ядро до края на лятото, въпреки че размерите му могат 
да се изменят — при студено време то става по-малко, а при топло — се уве- 
личава. Слабите семейства могат да изразходват въглехидрати до настъпва- 
не на топло време. В такъв случай гнездото изстива и остава студено, докато 



Таблица 1 
Максимален брой работнички в семействата на някои видове мравки (по 3 аха ров, 19 80, 

с изменения) 

Численост 1 Вид 

й 103 Ponera coarctata, Cryptopone ochracea, Stenamma westwoodi, Myrmecina 
graminicola, Epitritus argeolus 

5.102 Myrtnica schnecki, Leptothorax muscorum, L. nylanderi, Camponotas trunca- 
tus, Formica lemani 

103 Myrtnica lobicornis, Leptothorax acervorum, Plagiolepis sp., Formica fusca 
5.103 Myrtnica ruginodis, M. scabritiodis, Pheidole pallidula 
104 Myrtnica rubra, Tetramorium caespitum, Formica exsecta, F. sanguinea, F. 

cunicularia 
5.104 Crematogaster schmidti, Camponotas herculeanus, Lasius niger, L. allenus, 

L. flavus, Formica pratetisis 
5.105 Liometopum microcephalum, Lasius fuliginosus 
5Л06 Formica aquilonia 
107 Formica rufa 

мравките не започнат да събират озахарените екскременти на листните 
въшки (медна роса). 

Състав на семейството. Разпределяне на функциите. През голяма част 
от годината семейството на мравките се състои от една или няколко плодо- 
вити женски, повече работнички и яйца, ларви, какавиди. Ако в семейството 
има една плодовита женска, семейството се нарича моногинно, а ако те са 
много — полигинно. Броят на женските в полигинното семейство Formica 
polyctana достига няколкостотин. При повечето видове моногинни са само 
младите или слаби семейства, въпреки че има и изключения (напр. при Po- 
nera coarctata дори в семействата, наброяващи 20 индивида, има няколко 
женски). Има и видове, при които не може да има полигинни семейства 
(Camponotas, Вothrioтупнех). Ако в гнездата им се появят две отлагащи яй- 
ца женски, работничките убиват едната от тях. Такова явление се нарича 
облигатна моногиния. При някои видове (напр. Myrmecina graminicola), в гне- 
здото може да има няколко женски, но само една от тях има развити яйчници 
и може да снася яйце. Такова явление се нарича функционална моногиния. 

Броят на работничките във възрастните семейства при различните видове 
мравки зависи от равнището на социална организация на вида и варира от 
няколко десетки индивида при нашите Ponerinae и Leptothorax до няколко 
милиона при Formica rufa и някои тропически скитащи мравки (табл. 1). 
Броят на ларвите в гнездото силно варира през различните сезони. В пове- 
чето случаи той е максимален в средата на лятото и минимален преди зимува- 
нето. Обикновено за зимуване остават само лаври в определен стадий от раз- 
витието си — например при Camponotas ларви от първа възраст, а при Муг- 
mica — ларви от трета възраст. При Formica, Proformica, Cataglyphis и Р о- 
lyergus през есента развитието на ларвите напълно завършва и през зимата 
остава само имагото. 

В лабораторни условия отделните работнички могат да доживеят до 
3—4 години, но в естествени условия в продължение на една година населе- 
нието на мравуняка почти напълно се обновява, така че средно работничка- 
та живее около година. Значително по-дълго — до 18 години, живеят жен- 
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ските. Семейството на мравките по принцип може да живее вечно, тъй като 
работничките постоянно заменят остарелите женски с млади. В края на мина- 
лия век известният мирмеколог Forel писа за мравуняка на Formica rufa, 
съществувал около 90 години. Длусский наблюдава някои мравуняци на 
Formica aquilonia и F. rufa в околностите на Москва вече 20 години. През 
това време много гнезда са се запазили на предишните си места, а всички 
случаи на загиване на гнездата се обясняват с външни причини — главно с 
изменение на светлината. 

Единствената функция на женската в гнездото е снасянето на яйца.Меж- 
ду работничките съществува разделение на функциите, или полиетизъм, 
който може да бъде възрастов или кастов. Под възрастов полиетизъм се раз- 
бира закономерната смяна на работата, изпълнявана от мравките в гнездото 
в продължение на техния живот. В типичния случай младите работнички се 
грижат за женските и ларвите. След това те стават строители, като започват 
да се грижат за фуража. При Formica rufa най-старите мравки са пазачи на 
купола. Под кастов полетизъм се разбират различията в кръга на мравките 
от една възрастова група, обусловени от различията в техния размер и стро- 
еж. Така например при Camponotus herculeanus събирачи на фураж са главно 
дребните работнички с малка главичка. В същото време войниците на съща- 
та възраст се занимават с пазенето на гнездото. При Pheonae pallidula вой- 
ниците също така рядко напускат гнездото. Тяхната основна функция е раз- 
дробяването на плячката и надробяването на семената, донесени от събира- 
чите на фураж. При Proformica някои едри работнички остават плерергати, 
в гушата на които се съхраняват запаси от течна храна. Крайно своеобразни 
са войниците от Camponotus truncatus, които закриват със своята цилиндрич- 
на глава входа на гнездото. 

Образуване на нови семейства. Веднъж в годината (в различно време за 
различните видове) в гнездата на мравките се появяват крилати полови инди- 
види •—млади женски и мъжки. В съответен момент (обикновено повече или 
по-малко синхронно в различни гнезда на един и същи вид) започва брачният 
летеж. Крилатите мравки излитат във въздуха и кацат върху растенията. 
При някои видове (например от родовете Myrmica, Diplorhoptrum и Lasius) 
копулацията започва във въздуха и завършва на земята. При други (напри- 
мер от родовете Tapinoma, Formica и Cataglyphis) женските бързо се спус- 
кат и бягат по земята, а мъжките подлитват или лазят към тях и копулация- 
та се извършва на земята. При много видове една женска може да копулира 
с няколко мъжки. Запасът от сперма, получен от женската по време на брач- 
ния летеж, се запазва в нейната спермотека през целия живот — повторна 
копулация не се извършва. 

След копулацията мъжките загиват, а женските откъсват крилата си и 
започват да строят първата гнездова камера. Понякога няколко женски се 
обединяват и заедно основават първоначалното гнездо. Това явление се нарича 
плеометроза. Обикновено впоследствие остава само една от тях. При прими- 
тивните мравки (например при Amblyopone и Manica rubida) в началото жен- 
ската — основателка, понякога напуска гнездото и ловува. Но при повечето 
мравки тя не напуска гнездото и не получава храна до появяването на първи- 
те работнички. За изхранване на потомството тя използва част от яйцата и 
секретите на жлезите. При това се изразходват натрупаните запаси от мазни- 
ни и се резорбират мускулите на крилата. Първите работнички обикновено 
се отличават с много малките си размери. 

След като от какавидите излязат първите работнички, те излизат на- 
вън от камерата и започват да набавят храна. От този момент женската са- 
мо снася яйца. Работничките се грижат за новото поколение и според числе- 
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ността семействата разширяват гнездото си. От година на година броят на- 
раства, гнездото се увеличава и накрая достига такава численост, при която 
семейството може да отгледа крилати женски и мъжки, т. е. семейството е 
достигнало първия стадий на зрелост. Така завършва цикълът на развитие 
на семейството при много видове. Разбира се, семейството може да съществу- 
ва още много години, но неговата численост, характерът на взаимоотношения- 
та между мравките вече съществено не се изменят. При някои видове (по- 
специално при червените горски мравки) обаче развитието на семействата 
продължава и то може да достигне втори стадий на зрелост, при който става 
възможно размножаването на мравчените семейства чрез деление. На малко 
разстояние от родителското гнездо се строи дъщерно гнездо (отвод), където 
се преселват част от работничките с разплода и женската. Между дъщерно- 
то и майчиното гнездо известно време се запазва връзката и се извършва об- 
мен между работничките и разплода. Впоследствие дъщерното гнездо може 
да се отдели и да стане съвсем самостоятелен мравуняк. 

Самостоятелното образуване на нови семейства от самотни женски е 
характерно за повечето мравки, но не е единственият начин. Твърде разпро- 
странен е също така друг начин — временният социален паразитизъм, ха- 
рактерен за Bothriomyrmex и някои Formica (от подрод Formica s. str. и Сор- 
toformica) и Lasius (от подрода Dendrolasius и Chthonolasius). Женските на те- 
зи мравки не са способни да основат нови семейства самостоятелно и изпол- 
зват за това семействата на други видове — напр. мравките от родовете 
Tapinoma и Formica (от подрода Serviformica) и Lasius (подрод Lasius s. str.). 
При F. rufa младата женска намира гнездото на един от видовете Servifor- 
mica (F. fusca, F. cutiicularia), нямащи собствена женска, и се заселва в не- 
го. Мравките-стопани я приемат и започват да отглеждат потомството й. 
Известно време съществува семейство с работнички от двата вида, но посте- 
пенно старите работнички от вида стопанин загиват и тяхното място се зае- 
ма от работничките на F. rufa. При други временни социални паразити (на- 
пример при Lasius umbraius) женската прониква в гнездото на стопанина (La- 
sius niger), където има собствена женска. Тя се оказва по-привлекателна за 
работничките-стопанки, отколкото собствената женска, и те й позволяват 
да убие собствената им женска и да заеме нейното място. 

Въз основа на временния социален паразитизъм при някои мравки в 
процеса на еволюцията се е развил постоянен социален паразитизъм. Към те- 
зи паразити се отнасят видовете на родовете Sifolinia, Epimyrma и Апег- 
gates, паразитстващи съответно в гнездата на Myrmica, Leptothorax и Tei- 
ramorium. Всички тези мравки не са способни да живеят без видовия сто- 
панин. С изключение на някои видове на Epimyrma при тях липсват работ- 
нички и от яйцата, отделени от женската на паразита, израстват само жен- 
ски и мъжки. 

Особена форма на постоянния социален паразитизъм е какавидният 
паразитизъм или робовладеенето, наблюдаващ се при Strongylognathus 
(паразити Tetramorium), Polyergus rufescens и Formica sanguinea (и парази- 
ти Serviformica, най-често F. fusca). Развитието на семействата на тези мрав- 
ки започва както и при временните социални паразити, но едновременното 
съществуване в едно гнездо на работничките от двата вида при тях става все 
по-трудно, тъй като работничките мравки-робовладелци нападат съседни 
гнезда на вида-стопанин и отнасят неговите какавиди. От тези какавиди се 
възпитават нови „роби“. При F. sanguinea собствените работнички носят 
храна и охраняват гнездото, а работата по строежа на гнездото и грижата за 
разплода се осъществява от „робите“. При Polyergus и Strongylognatus ра- 
ботничките се занимават само с производство на какавиди, а цялата работа 
в гнездото се изпълнява от „робите“. 
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Особена форма на паразитизъм е и клептобиозата, при която мравките 
паразити се заселват в непосредствена близост до гнездото на друг вид и 
прониквайки в това гнездо, отнемат остатъците от храната от стопанина или 
изяждат разплода му. В планините твърде обичаен е Formicoxenus nitidulus, 
заселващ се в гнездаташа Formica rufa и близките видове. Малките камери на 
гнездото на тази мравка се разполагат между камерите на гнездата на стопа- 
нина, с които се съединяват с фини пътища. Тъй като тези входове имат диа- 
метър около 1 mm, Formica не могат да проникнат в тях. Твърде обичаен в 
България е Diplorhoptrum, който често се заселва близо до гнездата на For- 
mica и Camponotus и унищожава яйцата и малките ларви на тези мравки. 
Този вид обаче може да съществува и без да паразитства. 

Хранене. Храненето на всички обитаващи България представители на 
подсемейства Formicinae и Dolochoderinae по принцип е сходно. Като храна 
служат насекоми и техните трупове и екскременти на Homoptera, съдър- 
жащи голямо количество въглехидрати (медна рода). Различията в хранене- 
то между видовете е предимно в размера на плячката и в етажа на биоцено- 
зата, където се добива белтъчната храна. Така например Lasius flavus ло- 
вува в почвата и листната постилка, L. niger и L. alienus—в листната пос- 
тилка, на повърхността и в тревата, a L. fuliginosus —в короните на дърве- 
тата и по техните стволове. Естествено плячката на едрите работнички 
(повече от 10 cm) Camponotus е по-голяма от плячката на Leptothorax (около 
3 mm), ловуващи на същото място. Различен е и съставът на използваните 
видове Homoptera, което също е тясно свързано с различията в етажа — 
едни мравки предпочитат листните въшки, живеещи по дърветата, други — 
живеещите в тревата, трети — главно коренните листни въшки. 

Белтъчната храна (насекомите и техните трупове) се използва главно за 
изхранване на ларвите, а въглехидратната (медна роса) — за изхранване на 
възрастните мравки. Във връзка с това частта на белтъчната храна силно се 
изменя през отделните сезони. Максимумът на ловната активност съвпадас 
периода на максимална численост на личинките в гнездото. Използването на 
медна роса през лятото например е еднакво, но през есента, поради необходи- 
мостта от създаване на запаси от въглехидратната храна, то може да се 
увеличава. 

Покрай тези главни източници Formicinae и Dolochoderinae могат да 
използват за храна сок и нектар от растения, гъби, плодове и семена, но част- 
та на този вид храна е малка. По данни на Wellenstein при Formica rufa 
в Германия медната роса е 62 тегл. %, насекомите и техните трупове — 33 
тегл. %, сокът от растенията —4,5 тегл. %, гъбите и окапалите плодове — 
0,3 тегл. % и семената —0,2 тегл. % от храната. Следва да се отбележи, че 
тези мравки макар и да събират семена използват за храна само ядивните им 
части — еласмосомите. Обикновено преди да използват семето мравките го 
занасят на известно разстояние и по този начин спомагат за разселването на 
много горски растения. 

Всички обитаващи България Ponerinae са хищници и ловуват дребни 
безгръбначни в почвата или в листната настилка. 

Много по-разнообразно е храненето на Myrmicinae. От тези мравки са- 
мо представителите на рода Crematogaster постоянно посещават колонии лист- 
ни въшки. Много видове (особено Myrmica и Pheidole) епизодично събират 
медна роса, но могат и без нея, a Messor, Stenamma и Myrmecina въобще не 
се хранят с медна роса. Някои видове (от родовете Stenamma, Myrmecina, 
Epitritus) подобно на Ponerinae са хищници и ловуват в почвата и листната 
постилка. При някои представители на Tetramorium и при Pheidole palli- 
dula голяма част от храната представляват семената, като тяхната част в 
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храненето нараства в сухите места на обитаване. Видовете от род Messor 
се хранят почти изключително със семена и правят големи запаси в гнезда- 
та. Зърноядните от подсем. Myrmicinae използват семената изцяло, пре- 
тривайки ги в брашно. 

Мястото, от което мравките от едно семейство събират храна, се нарича 
хранителен участък. При най-високо организираните мравки (Formica ги- 
fa и близки видове — F. cinerea, Lasius guliginosus, Liometopum tnicrocepha- 
lum) хранителният участък се охранява от мравките на други видове, от 
други семейства или от други видове със сходна биология. В този случай го- 
ворим за охранявана територия на семейството. При много видове се охраня- 
ва не целият хранителен участък, а само зоната около гнездото. 

При примитивните хищници (например при Ponera coarctata) работни- 
ците-събирачи на фураж се държат на хранителния участък съвсем незави- 
симо. Но в повечето случаи при мравките съществуват някои начини за по- 
вишаване ефективността от използването на хранителния участък. Най- 
простата форма на такова взаимодействие, изразено при много видове, е не- 
специфичната активация на фуражосъбирачите. Мравката (разузнавач), 
намерила храна, се връща в гнездото и там сигнализира на другите мравки. 
Нейното раздразнение не носи информация нито за качеството, нито за лока- 
лизацията на храната. Всеки от възбудените фуражосъбирачи се отправя на- 
там, където е храната. В резултат на това броят на мравките в хранителния 
участък на семейството рязко се увеличава и това по-вероятно води до слу- 
чайно намиране на един или друг източник на храна. 

Най-ефективното средство за организация на груповото събиране на фу- 
раж е мобилизацията. Под мобилизация се подразбира сума от действия на 
разузнавача, които водят до това, че другите мравки (пасивни фуражосъбн- 
рачи) излизат точно на местата, където е намерена храната. Начините за 
мобилизация при различните видове мравки могат силно да се различават 
един от друг. Така например при Myrmica, Tetramoriutn и някои Сатропо- 
tus разузнавачът чрез тактилни сигнали (докосване с предните крака и анте- 
ните) активизира някои фуражосъбирачи. Те излизат от гнездото и образуват 
„верига“ след разузнавача, който ги повежда към храната. При Lasius niger 
и Tapinoma erraticum разузнавачът по пътя от храната към гнездото оставя 
върху субстрата миришеща следа. В гнездото той също с помощта на тактил- 
ни сигнали активизира пасивните фуражосъбирачи и те по следата самосто- 
ятелно намират храната. При Pheidole pallidula пък миришещата следа, ос- 
тавена от разузнавача, сама по себе си, без допълнителна активизация, 
служи за сигнал за мобилизация на други мравки. Всяка мравка, намерила 
такава следа, започва да се движи по нея от гнездото и намира храната. Под- 
робно типовете мобилизация са разгледани в публикациите на Д л у с- 
ск и й (1980, 1981). 

Другият път за повишаване на ефективността е свързан с усъвършенства- 
нето на структурната организация на хранителния участък и е основен на 
вторичното деление на хранителния участък и използването на системата от 
постоянни пътища. В най-голяма степен този път се реализира от червените 
горски мравки (Formica rufa и близките й видове). При вторично деление на 
хранителния участък всеки фуражосъбирач има индивидуален участък за 
търсене. Например при Caiaglyphis индивидуалният участък представлява 
сектор в границите на хранителния участък на семейството. При увеличава- 
не числеността на семействата се оформят постоянни пътища, по които фу- 
ражосъбирачите могат без загуба на време за търсене да се отдалечават от 
гнездата. За сметка на това индивидуалните участъци на отделните фуражо- 
събирачи могат да се разполагат на твърде голямо разстояние и площта на 
хранителния участък на семейството да е значително голяма. 
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В хранителните участъци на горските червени мравки съществува пос- 
тоянна, почти неизменяща се всяка година система от пътища, най-често во- 
дещи към дърветата с листни въшки (хранителни пътища) или съединяващи 
различните гнезда (обменни пътища). В участъка има и малки временни гнез- 
да, т. нар. хранителни пъпки, където обитават фуражосъбирачите, работещи 
на отдалечените участъци. С всяка пътечка е свързана сравнително автоном- 
на структурна семейна единица — колония. Чрез белязане на работничките 
е установено, че преминаване на мравките от една колония в друга почти не 
се извършва. Обикновено групите родствени гнезда в местата, където 
живеят червените горски мравки, са свързани с пътищата, по които семей- 
ствата си разменят ларви, какавиди, млади работнички и женски. За сметка 
на това в пределите на такава група, носеща название колония, се поддържат 
неантагонистични отношения. 

Всяка колония и всяко семейство в колонията има собствени хранителни 
участъци, които обикновено са разделени от неутрални зони, почти иепосе- 
щавани от мравки. При срещи на границите на хранителните участъци на 
мравките от различни колонии на всяко семейство или от различни семей- 
ства на една колония между тях не стават агресивни сблъсъци. Но граници- 
те между семействата, принадлежащи към различни колонии, или между са- 
мотни гнезда на един или два различни вида се определят след „войни“, в кои- 
то загиват много мравки. 

Подробно въпросите за структурната организация на мравките са обсъ- 
дени в публикациите наЗахаров (1972, 1978 и др.). 

ГОСТИ И ПАРАЗИТИ НА МРАВКИТЕ 

В гнездата на мравките обитават и други безгръбначни, които не се сре- 
щат никъде другаде —мирмекофилите. Известни са пет биологични катего- 
рии мирмекофили. 

1. Симфили (Symphilen) —истински гости, С тези мирмекофили мрав- 
ките съжителстват. Отделеният секрет от техните жлези, разположени на 
коремчето при Staphilinidae, на елитрите при Pselaphidae и на антените при 
Paussidae, обградени от кичур трихоми, обикновено действат възбуждащо 
на мравките (както алкохолът на човека), нарушава се координацията на дви- 
жението им и те започват по-малко интензивно да работят. Мравките, привле- 
чени от този секрет, хранят и облизват своите гости, а при пренасяне в ново 
гнездо пренасят и тях. 

Често в гнездата на Lasius се срещат мирмекофилите Claviger testaceus 
и С. longicornis, чиито взаимоотношения с мравките не са изяснени. В гнез- 
дата на Formica s. str. и F. sanguinea много често се намират Lomechusa stru- 
tnosa и Atemeles pubicollis от Staphilinidae. От съвместния живот на мравките 
с тях броят на работничките намалява, те стават слабоподвижнн и вяли, до- 
като ломехузите преобладават. Такава колония слабее и постепенно отмира. 

Мирмекофилиите от род Atemeles имат интересно развитие — през есен- 
та и зим ните месеци прекарват в гнездата на Myrmica, а през пролетта из- 
лизат и се настаняват в гнездата на Formica, където снасят яйца и от излю- 
пените ларви се развиват в имаго, като през есента отново се настаняват в 
колониите на Myrmica. 

2. Синейки (Synoeken) •—индиферентни гости. Тези мирмекофили са 
предимно различни групи членестоноги с различна биология.Според биоло- 
гични те си особености те са: а) неутрални гости — непонасяни от мравките, 
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без трихоми, хранещи се с отпадъци в гнездото, с екскрементите на съжите- 
лите и др. (в гнездата на Serviformica и F. sanguined живеят ларви на видове 
от родовете Centonia, Clytra, своеобразни ларви от р. Microdon и др.); б) ми- 
метични гости —по окраска много приличащи на мравките, с които живеят, 
с жлези, отделящи вещества, любими на мравките (стафидинидите от р. 
Dinarda живеят в гнездата на Formica exsecta, F. sanguinea, F. fusca и др.); 
в) мирмекоплептни гости — преди всичко мирмекофилната Atelura formi- 
caria, хранеща се с капките храна, паднала при трофолаксиса на мравките- 
гостоприемници (според G 5 6 w а 1 d (1932) A. formicaria живее в гнезда- 
та на Formica sanguinea, F. fusca, F. cunicularia, F. gagates); г) стригилаторни 
гости — лижещи мравки и хранещи се и със слюнките, паднали при техния 
контакт (в гнездата на мравките от родовете Formica, Myrmica и др. се сре- 
щат малките безкрили Myrmecophilus acervorus, които постоянно облизват 
тялото на мравките; към тази мирмекофилна група се отнасят и кърлежи 
от Uropodidae и много видове от Crustacea, Myriopoda, Arachnoidea, Thy- 
sanura, Rhynchota, Orthoptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera и Co- 
leoptera). 

3. Синехитрии (Synechthren) —нежелани гости. Към тези мирмекофи- 
ли мравките се отнасят враждебно и се стремят да ги изгонят от гнездата си. 
Хранят се с яйца, живи и мъртви ларви на мравките и с различни хранител- 
ни отпадъци. В повечето случаи мирмекофилни са хищните стафилиниди от 
р. Myrmedonia, Quedius, Xantholinus и др. 

4. Трофобионти. Секретите, отделяни в достатъчно количество от тро- 
фобионтните мирмекофили, съдържат голямо количество въглехидрати и са 
съществена част от храната на мравките. Повечето от трофобионтите са от 
Homoptera — предимно листни въшки (Aphidinea), но и от видове от Сос- 
cidea, Psyllinea и Cicadinea, които отделят екскременти с високо съдържа- 
ние на въглехидрати. Освен това някои видове мравки са свързани с гъсе- 
ниците на р. Lycena, които отделят сладък сок от сегментните жлези, като 
храна за мравките. 

5. Паразити. Ектопаразити по мравките са ларви и кърлежи на видове 
от Diptera и Hymenoptera, а ендопаразити — ларви на Diptera, Hymenop- 
tera и някои Nematoda (напр. Pleoderma, който се развива във фарингиал- 
ните жлези на мравките, а може би и Gordius formicarium). При Diplorhop- 
irum fugas са открити протозои. W heeler (1910) отнася към паразитите 
на мравките и непаразитните кърлежи, прикрепени по тялото на мравките, 
като уроподиди, нимфите на които се хранят със слюнката на мравките, ти- 
роглифоиди и др. Към паразитите на Formica се отнасят и гамазовите кърле- 
жи, които се хранят с хемолимфата на мравките и влияят негативно на раз- 
витието им. Известни са някои видове хелминти, паразитиращи при мравки- 
те. Видовете от р. Formica са междинни гостоприемници на Dicrocoelium 
dentriticum и т. н. 

СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА МРАВКИТЕ 

Еднозначен отговор на въпроса за ползата и вредата от мравките труд- 
но може да се даде. Един и същи вид може при едни условия да бъде полезен, 
а при други — вреден за народното стопанство, т. е. ползата или вредата от 
даден вид мравки се определя не само от неговите биологични особености, 
но и от условията, при които се намира. Влиянието на мравките върху раз- 
витието на растителния и животинския свят (респ. и върху народното сто- 
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панство) не може да се дефинира само с понятията полезни и вредни. Налага 
се изясняването на някои аспекти от въздействието на мравките върху био- 
ценозите, за да се предени правилно тяхното стопанско значение. 

Мравките унищожават вредни насекоми. Например червената горска 
мравка (Formica rufa) и близките й видове (F. pratensis, F. truncorum, F. 
exsecta, Lasius fuliginosis и Liometopum microcephalum) активно ловуват мно- 
го от нанасящите вреда насекоми, които се срещат в голямо количество или 
каламитетно. Най-бързо те събират голите гъсеници на пеперудите и листни- 
те оси, а по-бавно — гъсениците, покрити с космици. В повечето случаи 
(с изключение на нападането на дъбовата копринена пеперуда) хшцничество- 
то им е позитивно явление, особено при унищожаване гъсениците на Noc- 
tuidae и Geometridae. Мравките действат задружно, по силата на добре раз- 
вит обществен инстинкт, а тяхната многобройност им осигурява успех в 
борбата с насекомните вредители. Хранителният им режим (особено на 
Formica lugubris, F. rufa, F. exsecta, F. pratensis), независим от този на вред- 
ните насекоми, заедно с другите им качества, ги поддържа в постоянна бой- 
на готовност против горските вредители. По този начин без прекъсване, по 
прост, естествен и затова сигурен начин мравките са важен фактор в биоло- 
гичната борба с вредителите. 

Най-голяма за горите (особено хвойновите) е ползата от червените гор- 
ски мравки (Formica rufa, F. polyctena, F. aquilonia, F. lugubris), регули- 
ращи числеността на много вредители на горското стопанство. Тези мравки 
обаче твърде бавно се разселват. Затова в много страни, на първо място в 
бившия СССР и Германия, мравките изкуствено се разселват (Длусски й, 
1967; 3 а х а р о в, 1980). В България са правени опити в тази насока с 
Formica lugubris (Веселинов, 1974; Хорозов, Гатева, Бо- 
бев, 1977), но това не е дало добри резултати. 

В бившия СССР също така са разработени методи за изкуствено засел- 
ване на Formica exsecta (Дмитриенко, Петренко, 1971) и F. 
cimerea (Г р и м а л с к и й, Е н т и н, 1978). 

Трофобиозата с листните въшки увеличава стопанското значение на 
мравките. В горите мравките спомагат за развъждането на листни въшки 
от сем. Lachnidae, които практически не вредят. В овощните градини и в 
някои букови гори обаче листните въшки в известна степен вредят. Тази вре- 
да се компенсира от обстоятелството, че медената роса (анален секрет) на 
въшките е ценна допълнителна храна за много паразитни и хищни насекоми 
(оси, ихнеумониди и др.). При мравките изхранването с медена роса увели- 
чава продължителността на живота и яйцепродукцията им. Освен това лист- 
ните въшки стимулират и интензивното събиране на насекоми и хищно- 
то унищожение на гъсениците от мравките (К. loft, I960; Z о е b е 1 е i п, 
1955—1957). 

Трофобиозата на мравките с листните въшки има голямо значение за 
пчеларството. Пчелите събират медена роса от листните въшки и ако пчели- 
нът е в края на гората, то увеличаването на меда достига 30%. 

Въздействието на мравките върху почвообразувателния процес при стро- 
ежа на гнездата и събирането на храната, което е отчасти механично, отчас- 
ти химично, също повишава стопанското им значение. То допринася за раз- 
чистване на кореновите следи, което създава здрава структура на почвата 
и за повишаване водопропускливостта и аерацията, което пък способства за 
увеличаване на хумусния хоризонт. Поради голямото количество на мрав- 
ките това въздействие е много силно. 

Мравките играят положителна роля и намалявайки киселинността на 
почвата, което е от значение за развитието на растенията. Особено важна е 
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дейността на горските мравки, подобряващи изтощената горска почва, коя- 
то претърпява необходима физиологична регенерация. 

Мравките са разпространители на почвената флора, тъй като те събират 
растителни семена. От лесовъдна гледна точка този факт е важен, тъй като 
в дъбовите и буковите гори се среща голям процент от тази растителност, 
докато в иглолистните гори този процент намалява. С разпространението на 
тези растения се обогатява почвената флора, умножава се разнообразието на 
растителността, нараства видово числото на полезните насекоми, увеличава 
се броят на пойните птици. Всичко това увеличава имунитета на насаждения- 
та срещу насекомни каламитети. 

Положителна роля играят мравките и с гнездата, които строят, за ук- 
репване на оголени ливади, пасища, стръмни и каменисти склонове, треса- 
вища и мочурливи места. Например Tetramorium caespiium построява гнез- 
дата си върху оголени места (тези гнезда стават първите „чимове“, по които 
се развива растителност), Formica pratensis, F. rufibarbis, F. cinerea, Lasius 
flavus — по стръмни и каменисти склонове, Formica exsecta и F. lematii 
— в тресавища и мочурища дори до 2000 m надм. в. {F. exsecta натрупва гнез- 
дата си, докато излязат над нивото на тресавището. След време напуска ста- 
рото си гнездо и строи ново. Напуснатите гнезда са първите опорни точки, 
които правят тресавищата проходими и първите острови, върху конто се 
развива растителност (Атанасов, 1952). 

Някои видове мравки строят гнездата си в мъртва дървесина (Нито един 
от видовете мравки, живеещи в България, не прав:! гнездата си в жива дър- 
весина.) В естествените биоценози тази им дейност е положителна, тъй като 
спомага за бързата хумификация на дървесината. В същото време в складове- 
те за дървесина Camponotus herculeanus, С. vagus, С. ligniperda могат да на- 
несат незначителна вреда. 

Разпространението на Dicrocelium lanceatum в нашата страна е в извест- 
ни граници. Като междинни гостоприемницн са установени Formica fusca 
и F. pratensis, които се срещат в съжителство със сухоземните охлювчета 
(Веселино в, 1962; Де не в и др., 1970). Активността на тези мравки 
обаче при унищожаване на вредни насекоми не е най-голяма. В горите, къ- 
дето мравките са действително полезни, контактът им с домашните животни 
е много малък. Но в горите, в които се провежда паша, това довежда до ус- 
ложнени условия за развитието на горските видове мравки и тяхното раз- 
селване. 

Макар и неизяснено напълно (Д л у с с к и й, 1967) е участието на мрав- 
ките в разпространението на вирусни и бактериални заболявания върху гъ- 
сениците на дъбовата и боровата копринена пеперуда. Възможно е напръска- 
ните с мравчена киселина гъсеници да стават по-възприемчиви към заболява- 
ния и от своя страна да са източници на епидемии. 

При строежа на гнездата си мравките Tetramorium caespitum, Lasius 
niger и Myrmica rubra понякога повреждат корените и пъпките на младите 
културни растения. Вредата от тази им дейност обаче е незначителна. 
СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И КОЛЕКЦИОНИРАНЕ НА МРАВКИ 
Мравките се събират в епруветки със 70% спирт. Желателно е да се из- 

бягва поместването в една епруветка на материал от различни гнезда на един 
и същи вид. По възможност е необходимо да се събират не само работнички, 
но и женски и мъжки, тъй като определянето на някои родове по работнич- 
ките е крайно сложно и недостоверно. 

Материалът може да бъде съхраняван в спирт, да се подрежда върху 
памучни ленти или да се монтира. При монтажа мравките трябва да се за- 
лепват върху картончета. Кратата и антените трябва да се разполагат така, 
че добре да се вижда върхът на главата и профилът на тялото. 



СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

В таблицата за определяне на подсемействата са включени всички под- 
семейства, чиито представители се срещат в Палеарктика. 

За определяне на родовете е съставена единна таблица. Това се обуславя 
от факта, че често начинаещите изследователи много по-лесно определят ро- 
да, отколкото подсемейството поради затруднения да бъдат открити части, 
представляващи таксономичен белег (напр. ацидопората с коронула, които 
са основен признак на подсемейство Formicinae, при много екземпляри не се 
виждат). В таблицата са включени и родове, чиито видове вероятно се сре- 
щат в България, но засега не са намерени (неномерирани). 

Таблица за определяне наподсемействата 
от сем. Formicidae, срещащи се в Палеарктика 

Работнички и женски 

1 (8) Петиолусът едночленен. 
2 (3) С препаска между 1-вия и 2-рия сегмент на коремчето. С жило. 

Какавидите винаги в пашкули 1. Ponerinae. 
3 (2) Без препаска между 1-вия и 2-рия сегмент на коремчето. 
4 (5) С жило. Без очи. Основите на антените доближени и непокрити от 

челни плоскости. Женските безкрили. Какавидите в пашкули... 
 ' ... Dorilinae. 

5 (4) Без жило. С очи, макар и само от няколко фасетки. Основата на ан- 
тените разширена. 

6 (7) На върха на коремчето с изтеглена в къса тръбичка ацидопора в ко- 
ронула. Какавидите обикновено в пашкули, като изключение откри- 
ти 4. Formicinae. 

7 (6) Без ацидопора с коронула. Какавидите открити   
 3. Dolichoderinae. 

8 (1) Петиолусът двучленен. 
9(10) Задните тибии с 1 шип или без шипове. Какавидите открити . . . 
 2. Myrmicinae. 

10 (9) Задните тибии с 2 шипа. 
11(12) С очи, а обикновено и с оцели. Женските крилати  
 Pseudomyrmicinae. 

12(11) Без очи и оцели. Женските безкрили. 
13(14) Основата на антените сближена (фиг. 13) Dorylinae 
14(13) Основата на антените разширена (фиг. 13) Leptanillinae 
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Фиг. 13. Работнички от различни подсемейства на мравките (ориг.) 
а — Liometopum microcephalum (Dolichoderinae); б — Formica fusca (Formici- 
nae); в— Nothomyrmecia macrops (Nothomyrmeciinae); г—Myrmecia sp. (Myr- 
mecinae ); d — Tetraponera rufonigra (Pseudomyrmecinae); e — Ambliopone au- 
stralis (Ponerinae); ж — Leptanilla boltoni (Leptanillinae) (по B a r o n i 
Urbani, 1977); з— Eciloti burchelli (Dorylinae); u — Dorylus labiatus 

(Dorylinae); к — Myrmica rubra (Myrmicinae) 
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Мъжки 

1(10) Петиолусът едночленен. 
2 (3) Крилата без затворени клетки. Задните тибии с 2 шипа  
 Leptanillinae. 

3 (2) Крилата с няколко закрити клетки. 
4 (5) С препаска между 1-вия и 2-рия сегмент на коремчето  
 1. Ponerinae. 

5 (4) Без препаската между 1-вия и 2-рия сегмент на коремчето. 
6 (7) Задните тибии с 2 шипа. Крилата с 1 радиомедиална клетка . . . 
 Dorylinae. 

7 (6) Задните тибии с 1 шип. 
8 (9) Антените коленчати. Крилата с 1 радиомедиална клетка, като свобод- 

ните разклонения RS и М излизат от един възел. Със или без диско- 
идална клетка 4. Formicinae. 

9 (8) Антените коленчати или нишковидни. Винаги с дискоидална клетка. 
Крилата или с 2 радиомедиални клетки, или свободните разклонения 
RS и М излизащи от радиомедиалната клетка отделно (Borthiomyrmex), 
или, ако с 1 радиомедиална клетка и свободните разклонения RS 
и М излизащи от 1 възелче (Tapinoma), то горният край на тялото без 
косъмчетата и субгениталната пластинка с дълбока изрезка . . . 
 3. Dolichoderinae. 

10 (1) Петиолусът двучленен. 
11(12) Задните тибии с 1 шип или без шипове 2. Myrmicinae. 
12(11) Задните тибии с 2 шипа Pseudomyrmicinae. 

Таблица за определяне на родовете 
от подсем. Formicinae, срещащи се в България 

С<?М. Г yvj«с < ^ счС 

Работнички ът 
1(28) Петиолусът едночленен. 
2(29) Без жило. Коремчето овално или яйцевидно. Без препаска между 

1-вия и 2-рия сегмент на коремчето. 
3 (4) Мандибулите тесни, сърповидни, с микроскопични зъбци, забележи- 

ми само при силно увеличение. Цялото тяло кафяво-червено . . . 
 36. Polyergus L a t г. 

4 (3) Мандибулите триъгълни, дъвкателният край със зъбци. 
5 (6) Проподеумът с 2 шипчета. Тялото стройно. Антените 2-членни . . . 
 29. Acantholepis М а у г. 

6 (5) Проподеумът без шипчета. 
7 (8) Полегатата повърхност на проподеума силно огъната, образуваща 

с основната повърхност остър ъгъл. На границата на тази повърхност 
с напречно хитиново цилиндърче. Обикновено с 2—4 светли петна 
на коремчето. Без ацидопората с коронула. . . 23. Hypoclinea Мауг. 

8 (7) Основната и полегатата повърхност на проподеума под прав или тъп 
ъгъл, или повърхността на проподеума в профил равномерно из- 
пъкнала. 

9(10) Петиолусът без люспици, отгоре покрит от коремчето. Предният край 
на клипеуса често изрязан. Върхът на мезосомата и 1—3 коремни 
сегмента без косъмчета. Тялото черно. Без ацидопора с коронула 
 25. Tapinoma F о е r s t. 
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10 (9) Петиолусът с люспици или възелче, отгоре неприкрити с коремчето. 
11(12) Антените прикрепени на известно разстояние от задния край на кли- 

пеуса. Без метаплеврални жлези. Без оцели  
 30. Camponotus М а у г. 

12(11) Антените прикрепени близо до задния край на клипеуса. С метаплев- 
рални жлези (в повечето случаи се забелязва овален отвор на тези 
жлези над задните кокси). 

13(16) Предният край на клипеуса слабо вдлъбнат, по-рядко прав. Без ацн- 
допора с коронула. 

14(15) Мезосомата с многобройни косъмчета, добре забележими в профил. 
Тялото двуцветно 24. Liometopum М а у г. 

15(14) Мезосомата без косъмчета. Тялото едноцветно, кафяво. Интродуци- 
ран вид, рядко срещан в оранжерии ... 27. Iridomyrmex М а у г. 

16(13) Предният край на клипеуса изпъкнал, рядко с малък прорез в сре- 
дата. 

17(20) Очите разположени напред, така че дължината на бузата явно по- 
малка от дължината на слепоочието. Профилът на мезосомата равно- 
мерно изпъкнал или със слабо мезопроподиално притискане. Дреб- 
на форма: 2—4 mm. 

18(19) Антените от 11-членни 28. Plagiolepis М а у г. 
19(18) Антените от 12-членни 26. Bothriomyrmex. Е т. 
20(17) Очите разположени назад, така че дължината на бузата явно по- 

голяма от дължината на слепоочието. С ясно изразено мезопроподе- 
ално притискане — основната повърхност на проподеума и мезоно- 
тума в профил под ъгъл. Антените 12-членни. Често над 5 mm. 

21(22) Основната повърхност на проподеума явно по-къса от полегатата. 
При черно и блястящо тяло тилният край на главата явно вдлъбнат 
(L. fuliginosus) При изцяло жълто тяло очите малки и връхният 
зъбец на мандибулите малко по-голям от предвръхния (L. carnio- 
licus) 32. Lasius F. 

22(21) Основната повърхност на проподеума приблизително равна на поле- 
гатата или проподеумът в профил равномерно изпъкнал. При черно 
и лъскаво тяло тилният край невдлъбнат. При изцяло жълто тяло очи- 
те едри и връхният зъбец на мандибулите по-голям от предвръхния. 

23(26) Връхният зъбец на мандибулите значително по-голям от предвръх- 
ния. Работничките диморфнн или вариабилни. 

24(25) Долночелюстните палпи дълги, равни или по-дълги от главата, с 
3-ото или 4-ото (най-дългите) членче приблизително равни на дължи- 
ната на окото. Петиолусът възловиден или с люспици. Едри и много 
подвижни мравки, при тичане повдигащи коремчето си  
 34. Cataglyphis F о е r s t. 

25(24) Долночелюстните палпи по-къси от главата, недостигащи тилния 
отвор. Дължината на което и да е членче по-малка от дължината на 
окото. Петиолусът във вид на люспици. Подвижни черни лъскави 
мравки. Дължината на дребните работнички по-малка от 4 mm, а 
на едрите работнички до 8 mm (със силно издуто коремче — плерер- 
гати) 33. Proformica R и г s k у. 

26(23) Връхният зъбец на мандибулите малко по-голям от предвръхния. 
Работничките мономорфни или вариабилни. 

27(28) Проподиалните стигми на границата на страничната и задната (по- 
легатата) повърхност на преподеума. Мономорфни кафяви мравки 
с дължина под 4 mm 31. Prenolepis М а у r. 

28(27) Преподиалните стигми на страничната част на проподеума. Вариа- 
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билни двуцветни или черни (кафявооцветените, матови) мравки с 
дължина над 5 mm  35. Formica L. 

29 (2) С жило. С препаска между 1-вия и 2-рия сегмент на коремчето, чес- 
то слабо различима. Коремчето често цилиндрично. 

30(31) Дължината на 2-рия тергит на коремчето, измерена в средата, много 
по-голяма от дължината на етернита. Тръбната повърхност на сегмен- 
та в профил силно извита. Върхът на коремчето подвит, насочен на- 
пред и надолу 2. Proceritium R og. 

31(30) Дължината на 2-рия тергит на коремчето, измерена в средата, прибли- 
зително равна на дължината на етернита. Сегментът с почти цилин- 
дрична форма. Върхът на коремчето неподвит. 

32(33) Петиолусът без люспица, в профил горната му повърхност отделена от 
1-вия тергит на коремчето с недълбока препаска. Мандибулите дълги, 
тесни, с редки обособени зъбци. Предният край на клипеуса с няколко 
зъбчета 1. Amblyopone Er i с hso п. 

33(32) Петиолусът с висока дебела люспица. Мандибулите триъгълни с на- 
зъбен дъвкателен край. Предният край на клипеуса без зъбчета. 

34(35) Задните тибии с 2 шпори. Мандибулите с 6—7 големи зъбеца. На 
външната страна в основата на мандибулите с неголяма ямка .... 
 Crypto pone Е m. 

35(34) Задните тибии с 1 шпора. Мандибулиите с 1—3 големи зъбеца на вър- 
ха и с многобройни дребни зъбчета на дъвкателния край. 

36(37) Плоскостта под петиолуса перфорирана и (или) с двойка малки зъб- 
чета отзад 5. Ponera L a t г. 

37(36) Плоскостта под петиолуса закръглена, неперфорирана, без зъбчета 
 4. Hypoponera Sant. 

38 (1) Петиолусът двучленен. С жило. 
39(40) Петиолусът съчленен с горнта страна на 1-вия коремен сегмент, та- 

ка че коремчето може да се повдига нагоре и да се обръща на гърба. 
Коремчето сърцевидно 22. Crematogaster Lund. 

40(39) Петиолусът съчленен в средата или отдолу на 1-вия коремен сегмент. 
Коремчето овално или яйцевидно. 

40(41) Антените 4-членни. Мандибулите удължени с особени едри зъби. 
Очите редуцирани. Челните плоскости силно развити, прикриващи 
скапуса. По-малки от 2,5 mm Epiritus Em. 

41(40) Антените 10—12-членни. 
42(45) Проподеумът в профил е закръглен, без шипове или зъбчета. Дължи- 

ната на тялото под 3 mm. 
43(44) Топчестата антена 2-членна, с дължина приблизително равна на дъл- 

жината на останалите членчета на антената, взети заедно. Антените 
10-членни 19. Diplorhoptrum М а у г. 

44(43) Топчеста антена 3-членна, с дължина на двете последни членчета явно 
по-малка от дължината на останалите членчета на антената, взети 

ЦЛ заедно. Антените 12-членни 18. Monomorium М а у г. 
45(33) Проподеумът в профил ъгловат, с шипове или зъбци. При закръглен 

проподеум без зъбци дължината на тялото повече от 5 mm. 
46(53) Постпетиолусът и петиолусът отдолу с шип или плоскост. Социални 

паразити, живеещи в гнездата на други видове мравки. 
47(48) Мандибулите сърповидни, без зъбци. Постпетиолусът отдолу с шип. 

В гнездата на Tetramorium . . . . 16. Strongylognathus М а у r. 
48(47) Мандибулите триъгълни, назъбени. 
49(50) Петиолусът и постпетиолусът отдолу с плоскости. Косъмчетата на 

върха на мезосомата във вид на топченца или затъпени. В гнездата 
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на Leptothorax Epimyrma. Em. 
50(49) Постпетиолусът отдолу със зъбец. 
51(52) Без мезопроподиално вдлъбване. Мезосомата без или с много ред- 

ки и къси косъмчета. Тялото гладко и лъскаво. В гнездата на For- 
mica  14. Formicoxenus М а у г. 

52(51) Мезопроподиалното вдлъбване явно забележимо в профил. Мезосо- 
мата с многобройни заострени косъмчета. В гнездата на Leptothorax 
 Chalepoxenus Menozzi. 

53(46) Постпетиолусът понякога и петиолусът отдолу без зъбец или плос- 
кост. 

54(55) Постпетиолусът отгоре напречен. Тялото без отстоящи косъмчета. 
Дължината по-малка от 3 mm 20. Cardiocondyla Е m. 

55(54) Дължината на постпетиолуса отгоре по-голяма или равна на ширина- 
та. 

56(57) Петиолусът без стеснена цилиндрична част. Предният край на кли- 
пеуса с 2 едри зъбеца, често между тях с трети малък зъбец . . . 
 21. Myrtnecina Curtis. 

57(56) Петиолусът в профил триъгълен или с развита предна цилиндрична 
част. Предният край на клипеуса без зъбци. 

58(61) Мезосомата в профил без мезопроподиално вдлъбване, равномерно из- 
пъкнала; при слабо вдлъбване основната повърхност на проподиума 
и мезонотума в профил образуват права или изпъкнала линия. 

59(60) Косъмчетата на върха на мезосомата притъпени или във вид на топ- 
ченце. Петиолусът в профил обикновено триъгълен. Антенната ямич- 
ка отпред не ограничена с кил 13. Leptothorax М а у г. 

60(59) Косъмчетата заострени. Горният край на възелчето на петиолуса в 
профил правоъгълен. Антенната ямичка отпред ограничена от кил 
 15. Tetramorium М а у г. 

61(58) Мезосомата в профил с явно мезопроподиално вдлъбване: основната 
повърхност на проподеума и мезонотума образуват в профил вдлъб- 
ната линия. Косъмчетата заострени. Антенната ямичка неограничена 
от кил. 

62(63) Работничките диморфни. При войниците ръчката на антената прибли- 
зително до средата на разстоянието от мястото на закрепване на тилния 
край. Работничките дълги 1,5—2,5 mm, войниците — 3,3—5,0mm 
 11. Pheidole W estw o o d. 

63(62) Дори при силно вариращи размери и пропорции на работничките 
(Messor), скапусът на най-едрите индивиди почти или напълно дости- 
гащ задтилния край на главата; обикновено скапусът издаден зад 
тилния край. 

64(67) Шпорите на задните тибии при голямо увеличение гребеновидни. 
65(66) Проподеумът с шипове 7. Myrmica L a t г. 
66(65) Проподеумът в профил закръглен, без шипове, понякога с малки 

зъбчета 6. Manica J u r i п е. 
67(64) Без или с обикновени шпори на задните тибии. 
68(69) Очите малки, приблизително с 10 фасетки. Петиолусът с дълга и тън- 

ка цилиндрична част. Мономорфни с дължина 3—3,5 mm . . . 
 8. Stenamma Westwood. 

69(68) Очите нормално развити, с повече от 20 фасетки. Петиолусът с друга 
форма. 

70(71) Размерите и пропорциите на работничките от едно гнездо обикнове- 
но силно вариращи. При едрите индивиди главата квадратна (Н1« 
1) и зъбците на мандибулите тъпи. Проподеумът в профил ъгловат, 
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без шипове или остри зъбци, понякога с тъпи зъбци. Камшикът на 
антената без видимо надебеление в края. Повечето работнички 
по-едри от 4 mm 10. Messor F о r е 1. 

71(70) Работничките повече или по-малко мономорфни. При всички индиви- 
ди главата правоъгълна или овална (Н1>1). Проподеумът с къси 
шипове или с остри зъби; при отсъствие на зъбци дължината на тяло- 
то под 3 mm и антените с добре изразена топчеста антена от 3 член- 
чета. 

72(73) Дълги 3,5—6 mm. Топчестата антена 4-членна или неизразена. 
 9. Aphanogaster Мауг. 

73(72) Дълги 1,8—3,2 mm. Топчестата антена 3-членна. 
74(75) Средните и задните тибии с дълги стърчащи косъмчета с дължина, 

приблизително равна на дебелината на тибиите   
 11. Pheidole W е s t w о о d. 

75(74) Средните и задните тибии с къси полустърчащи косъмчета с дължи- 
на, равна или по-малка от половината от дебелината на тибиите . . 
   15. Temnothorax Мауг. 
При представителите на родовете Anergates For. и Sifolina Em. 
и при някои от видовете на род Epimyrma работнички липсват. 

Женски 
1(38) Петиолусът 1-членен. 
2(29) Коремчето без препаска между 1-вия и 2-рия сегмент. Без жило. 
3 (4) Мандибулите сърповидни, тесни, с микроскопични зъбчета, забеле- 

жими само при силно увеличение. Тялото от кафяво до кафеникаво- 
червено 36. Polyergus L a t г. 

4 (3) Мандибулите триъгълни с назъбен дъвкателен край. 
5 (6) Петиолусът без възелче или люспи, прикрит от коремчето и отгоре не- 

видим. Предният край на клипеуса обикновено е изрезка. Тялото из- 
цяло черно. Без ацидопора с коронула. . . .25. Tapinoma Foe r s t. 

6 (5) Петиолусът люсповиден c възелче, винаги разположен отгоре. 
7 (8) Полегатата повърхност на проподеума силно вдлъбната, така че в 

профил под остър ъгъл с основната повърхност. На мястото на огъва- 
не с напречно хитиново цилиндърче. Коремчето обикновено с 2 или 
4 светли петна. Крилото с радиомедиални клетки. Без адидопора с 
радиомедиални клетки 23. Hypoclinea Мауг. 

8 (7) Основната и полегата повърхност на проподеума в профил под прав 
и тъп ъгъл или проподеумът в профил равномерно изпъкнал. Без 
напречно хитиново цилиндърче на проподеума. 

9(10) Без метаплеврални жлези. Антените прикрепени близо до челните дъ- 
ги на известно разстояние от задния край на клипеуса. Крилото с 
1 радиомедиални и без дискоидална клетка   
 30. Camponotus Мауг. 

10 (9) Над задните кокси с отвор на метаплевралната жлеза, обикновено 
обкръжена от тънки косъмчета. Антените прикрепени в ъглите, об- 
разувани от челните дъги и задния край на клипеуса. 

11(14) Предният край на клипеуса вдлъбнат. Крилото с 2 радиомедиални и 
дискоидални клетки. Без ацидопора с коронула. 

12(13) Дълги около 5 mm. Върхът на мезосомата и 1—3 сегмента, на корем- 
чето без отстоящи косъмчета, на главата с единични отстоящи косъм- 
чета 27. Iridomyrmex Мауг. 

13(12) Дълги около 10 mm. Цялото тяло с многобройни отстоящи косъм- 
чета 24. Liometopum Мауг. 
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14(11) Предният край на клипеуса изпъкнал, понякога с голяма изрезка по 
средата. Крилото с 1 радиомедиална клетка. 

15(18) Антените 11-членни. Крилото без днскоидална клетка 
16(17) Ширината на скутума около 1 шш. Дължина на бузата приблизител- 

но равна на дължината на окото . . . .29. Acantholepis М а у г. 
17(16) Ширината на скутума около 0,5 mm. Очите в предната част така, че 

дължината на бузата явно по-голяма от дължината на очите . . . 
 28. Plagiolepis М а у г. 

18(15) Антените 12-членни. 
19(20) Очите в предната част така, че дължината на бузата явно по-малка 

от дължината на слепоочието. Скутумът и скутелумът без отстоящи 
косъмчета. Младите женски под 3,5 mm, при старите женски корем- 
чето физогастрично. Свободното разклонение М излизащо от радио- 
медиалната клетка на определено разстояние от свободното разклоне- 
ние RS. Без ацидопора с коронула. Женските създават нови семейства 
паразитно в гнездата на представители на род Tapinoma . . . . 
 26. Bothriomyrmex Е m. 

20(19) Очите в средата на страничната част на главата или отзад така, че 
дължината на бузата приблизително равна на дължината на слепо- 
очието или (най-често) по-голяма. Свободните разклонения М и RS 
излизащи от едно възелче. С ацидопора с коронула, но при някои ек- 
земпляри коронулата невидима. 

21(24) Горното зъбче на мандибулите значително по-голямо от предвръхно- 
то. 

22(23) Долночелюстните палпи по-дълги от главата, тяхното4-ото членче 
дълго колкото 5-ото и 6-ото, взети заедно. При бяг обикновено повди- 
гат коремчето нагоре. Двуцветни или черни   
 34. Cataglyphis F о е r s t. 

23(22) Долночелюстните палпи по-къси от главата, 4-ото членче по-малко 
от 5-ото и 6-ото, взети заедно. Черни . . .33. Proformica R u z s k у. 

24(21) Горното зъбче на мандибулите малко по-голямо от предвръхното. 
25(26) Без днскоидална клетка. Ширината на главата по-малка от ширината 

на скутума. Челният триъгълник рязко разграничен   
 31. Prenolepis М а у г. 

26(25) С днскоидална клетка. Ширината на главата при част от видовете 
равна или по-голяма от ширината на скутума. 

27(28) Горната повърхност на скутума плоска. Очите образуващи тъпоъгъ- 
лен триъгълник. Челният триъгълник с неясни граници . . . . 
 32. Lasius F. 

28(27) Скутумът равномерно изпъкнал. Очите образуващи остроъгълен 
(обикновено равностранен) триъгълник. Челният триъгълник огра- 
ничен с ясни шевове 35. Formica L. 

29 (2) Коремчето с препаска между 1-вия и 2-рия сегмент, обикновено по- 
вече или по-малко цилиндрично. С жило. 

30(31) Дължината на 2-рия тергит на коремчето, измерена в средата, малко 
по-голяма от дължината на етернита; тръбната повърхност на сегмен- 
та в профил, силно извита. Крилото с 1 радиомедиална клетка . . . 
 2. Proceratium R о g. 

31(30) Дължината на 2-рия тергит на коремчето равна на дължината на етер- 
нита така, че сегментът почти с цилиндрична форма. Крилото с 2 
радиомедиални клетки. 

32(33) Петиолусът без люспици; в профил горната му повърхност отделена 
от 1-вия тергит на коремчето с недълбока препаска. Мандибулите дъл- 
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ги, тесни с. редки обособени зъбци. Предният край на клипеуса с ня- 
колко зъбеца 1. Amblyopone Erichson. 

33(32) Петиолусът с висока дебела люспица. Маидибулите триъгълни с на- 
зъбен дъвкателен край. 

34(35) Задните тибии с 2 шпори. Маидибулите с 6—7 едри зъбеца. В основа- 
та си маидибулите на външната страна с малка вдълбнатина .... 
 3. Cryptopone Е ш. 

35(34) Задните тибии с 1 шпора. Маидибулите с 1—3 едри зъбеца на върха 
и многобройни малки зъбчета в дъвкателния край. 

36(37) Плоскостта на петиолуса отдолу перфорирана и (или) с двойка малки 
зъбчета отзад 5. Ponera Latr. 

37(36) Плоскостта на петиолуса отдолу закръглена, без зъбчета, неперфо- 
рирана  4. Hypoponera Sant. 

38 (1) Петиолусът 2-членен. С жило. 
39(40) Антените 4-членни. Маидибулите удължени с обособени едри зъбци. 

Челните плоскости силно развити, прикриващи скапуса. Под 3 mm. 
 Epitritus Em. 

40(39) Антените 11—12-членни. 
41(42) Предният край на клипеуса дълбоко изрязан. Постпетиолусът силно 

причленяващ се към коремчето, отдолу със зъбец. Коремчето на 
младите женски с надлъжно вдлъбване; при старите — коремчето 
физогастрично. Паразит в гнездата на Tetramorium  
 17. Anergates For. 

42(41) Друго съчетаване на признаците. 
43(52) Постпетиолусът и петиолусът отдолу със зъбец или плоскост. Па- 

разитни форми, живеещи в гнездата на други мравки. 
44(47) Антените 11-членни. 
45(46) Постпетиолусът отдолу със зъбец. Тялото гладко и лъскаво. Живее 

в гнездата на Formica 14. Formicoxenus Mayr. 
46(45) Постпетиолусът отдолу с плоскост. Тялото обикновено матово. Жи- 

вее в гнездата на Lepiothorax Epimyrma Е m. 
47(44) Антените 12-членни. 
48(49) Маидибулите сърповидни, без зъбци. В гнездата на Tetramorium 
 16. Strongylognathus Mayr. 

49(48) Маидибулите триъгълни с назъбен дъвкателен край. 
50(51) Челните дъги паралелни. В гнездата на Leptothorax  
 Chalepoxenus М е n о z z i. 

51(50) Челните дъги S-образно извити. В гнездата на Myrmica . . . . 
 Sifolinia Е m. 

52(43) Постпетиолусът отдолу без зъбец или плоскост. 
53(56) Задните тибии с гребеновидни шпори (при голямо увеличение). 

Радиомедиалната клетка частично разделена от влизащата в нея 
жилка. 

54(55) Проподеумът с шипове 7. Myrmica Latr. 
55(54) Проподеумът без шипове, понякога с малки зъбчета  
 6. Manica J u r i п е. 

56(53) Задните тибии с обикновени шпори или без шпори. Жилкуването 
различно. 

57(58) Дължината на тялото повече от 9 mm. Проподеумът без шипове, по- 
някога с къси тъпи зъбци. Маидибулите с тъпи зъбци. Дължината на 
главата приблизително равна на ширината или е по-малка . . . 
 10. Messor F о г е 1. 

58(57) Дължината на тялото по-малка от 8 mm. При по-едрите проподеу- 
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мът с къси шипове. 
59(62) Предният край на клипеуса с 2 или 3 зъбеца. 
60(61) Топчестата антена 2-членна. Антените 11-членни. Преподеумът без 

шипове или зъбци 19. Diplorhoptrum М а у г. 
61(60) Топчестата антена 3-членна. Антените 12-членни. Проподеумът с къ- 

си шипове 21. Myrmecina Curtis. 
62(59) Преднят край на клипеуса без зъбци. 
63(64) Постпетиолусът значително по-широк от петиолуса. Върхът на тяло- 

то без отстоящи косъмчета 20. Cardioconcyla Е т. 
64(63) Постпетиолусът малко по-широк от петиолуса. Горната част на тя- 

лото с отстоящи косъмчета. 
65(66) Петиолусът в профил причленен към коремчето по-горе от средната 

линия 22. Сrernatogaster Lund. 
66(65) Петиолусът в профил причленен към коремчето в средата. 
67(68) Страничните части на клипеуса повдигнати и образуващи основи, 

ограничаващи антенните ямки отпред. Крилата с 1 радиомедиална 
клетка, свободните разклонения М и RS излизащи от едно възелче 
 15. Tetramorium М а у г. 

68(67) Страничните части на клипеуса неповдигнати и антенните ямички 
неограничени от предната страна. 

69(76) Дължината на тялото под 4,5 mm. Дължината на главата по-голяма 
от ширината. Крилата с 1 радиомедиална клетка. Пронотумът от- 
горе свободен, неприкрит от скутума. 

70(71) Част от косъмчетата на върха на мезосомата с главички или притъ- 
пени. Антените 11- или 12-членни  
 13. Leptothorax М а у г. 

71(70) Всички косъмчета заострени. Антените 12-членни. 
72(73) Проподеумът без шипове или зъбчета . . .18. Monomorium Мауг. 
73(72) Проподеумът с къси шипове или зъбчета. 
74(75) Главата набръчкана, със закръглени, но ясно изразени задтилни 

ъгли 8. Stenamma Westwood. 
75(74) По-голямата част от главата гладка и лъскава, зад очите плавно 

закръглена без изразени тилни ъгли. . . 12. Temnothorax Мауг. 
76(69) Дължината на тялото 6—8 mm. Често дължината на главата по-мал- 

ка от ширината или равна на нея. Крилата с 2 радиомедиални клетки. 
Скутумът частично прикриващ пронотума (гледано отгоре). 

77(78) Скутумът плосък. Скапусът по-къс от тилния край на главата. Дъл- 
жината на главата по-малка от ширината  
 11. Pheidole Westwood. 

78(77) Скутумът равномерно изпъкнал. Скапусът по-дълъг от тилния край 
на главата 9. Aphaenogaster Мауг. 

Мъжки 
1(78) С крила. 
2(39) Петиолусът 1-членен. Радиалната клетка закрита. 
3(16) Крилата с 2 радиомедиални клетки. 
4 (5) Дължината на тялото над 7 mm. Антените слабо коленчати; дължина- 

та на скапуса по-голяма от дължината на 2-ото и 3-ото членче на 
камшика, взети заедно. Върхът на радиалната клетка малко отдале- 
чен от края на крилото 24. Liometopum Мауг. 

5 (4) Дължината на тялото под 5 mm. Антените нишковидни; дължината 
на скапуса по-малка от дължината на 2-ото и 3-ото членче на кам- 
шика, взети заедно. Върхът на радиалната клетка разположен на 
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края на крилото. 
6 (7) Втората кубитална клетка триъгълна. Коремчето без препаска между 

1-вия и 2-рия сегмент   23. Hypoclinea Мауг. 
7(6) Втората кубитална клетка четириъгълна. 
8(9) Коремчето отгоре триъгълно, без препаска между 1-вия и 2-рия сег- 

мент. Задните тибии с 1 шпора 27. Iridomyrmex Мауг. 
9(8) Коремчето повече или по-малко цилиндрично, обикновено със забе- 

лежима препаска между 1-вия и 2-рия сегмент. При някои видове зад- 
ните тибии с 2 шпори. 

10(11) Петиолусът без вид на люспи, с цялата широка задна повърхност при- 
членен към коремчето 1. Amblyopone Е r i ch so п. 

11(10) Петиолусът във вид на люспи, явно отделен от коремчето. Корем- 
чето добре забележимо в профил. 

12(13) Задните тибии с 2 шпори   . 3. Cryptopone Е т. 
13(12) Задните тибии с 1 шпора. 
14(15) Пигидиумът с шип 5. Ponera L a t г. 
15(14) Пигидиумът без шип 4. Hypoponera Sant. 
16 (3) Крилата с 1 радиомедиална клетка. 
17(20) Свободните разклонения М и RS излизащи от радиомедиалната клет- 

ка на известно разстояние едно от друго, Понякога разклонението 
М редуцирано. 

18(19) Коремчето с явна препаска между 1-вия и 2-рия сегмент . . . . 
 2. Proceratium R о g. 

19(18) Коремчето без препаска между 1-вия и 2-рия сегмент  
 26. Bothriomyrmex Е ш. 

20(17) Свободните разклонения М и RS излизащи от 1 възелче. 
21(32) С дискоидална клетка. 
22(23) Субгениталната пластинка с дълбока изрезка. Горната част на тяло- 

то без отстоящи косъмчета 25. Tapinoma Foerst. 
23(22) Субгениталната пластинка без изрезка. Обикновено горната част на 

тялото с, макар и къси, отстоящи косъмчета. 
24(25) Мандибулите тесни, без зъбци. Без метаплеврални жлези . . . . 
 36. Polyergus L a t г. 

25(24) Мандибулите с повече или по-малко развит дъвкателен край, често с 
няколко зъбеца или с апикален зъбец и субапикална плоскост. С 
метаплеврални жлези; отворът им над задните кокси ясно забележим. 

26(27) Дължината на тялото под 5 mm. Гениталиите малки, вмъкнати в 
коремчето 32. Lasius F. 

27(26) Дължината на тялото над 5 mm. Гениталиите големи, невмъкнати в 
коремчето. 

28(29) Стипесът на гениталиите удължен, с израстъци с различна форма 
 34. Cataglyphis Foerst. 

29(28) Стипесът на гениталиите по-къс и широк, без допълнителни израстъ- 
ци. 

30(31) Дисталният край на субгениталната пластинка подвит навътре и 
образуващ примка (в профил) 33. Proformica R uzsky. 

31(30) Дисталният край на субгениталната пластинка неподвит  
 35. Formica L. 

32(21) Без дискоидална клетка. 
33(36) Антените 12-членни. 
34(35) Дължината на тялото под 2 mm. Очите силно изтеглени напред, така 

че дължината на бузата не по-голяма от дебелината на скапуса . . . 
 28. Plagiolepis Мауг. 
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35(34) Дължината на тялото над 2,5 mm. Дължината на бузата превиша- 
ваща повече от 2 пъти дебелината на скапуса   
 29. Acantholepis М а у г. 

36(33) Антените 13-членни. 
37(38) Дължината на тялото под 3,5 шш. С метаплеврални жлези .... 
 31. Prenolepis М а у г. 

38(37) Дължината на тялото пад 4,5 шш. Без метаплеврални жлези . . . 
 30. Camponoius М а у г. 

39 (2) Петиолусът 2-членен. 
40(41) Дължината на тялото под 2 mm. Жилкуването редуцирано — без 

радиална, радиомедиалиа и дпскондална клетка. Антените 12-член- 
ни. Върхът на главата и мезосомата тъмнокафяви, краката и мезо- 
сомите жълти Epitritus Е т. 

41 (40) Дължината натялото най-много до 2 mm. Друго съчетание на признаци. 
42(45) Крилата с 1 радиомедиалиа клетка, до половината разделена от влиза- 

щата в нея жилка. 
43(44) Мандибулите с 4—5 едри зъбеца. Скапусът обикновено по-дълъг от 

първите 2 членчета на камшика, взети заедно. Дължината на тя- 
лото под 6 mm 7. Myrmica L a t r. 

44(43) Мандибулите c 2 едри зъбеца на върха и много (около 10) дребни зъб- 
чета на дъвкателния край. Дължината на скапуса приблизително рав- 
на на дължината на 1-вото и 2-рото членче на камшика, взети заед- 
но. Дължината на тялото над 8 mm 6. Monica J u r i n е. 

45(42) Друго жилкуване на крилата. 
46(47) Радиалната клетка затворена, върхът й отделен от края на крилото; 

без дискоидална клетка 21. Myrmecina Curtis. 
47(46) Радиалната клетка по правило с открито и свободно разклонение 

RS, недостигащо края на крилото; при затворена радиална клетка 
вьрхът й на предния край на крилото. 

48(53) Крилото с 2 радиомедиални клетки. 
49(50) Парапсидалните шевове развити. Преподеумът в профил ъглов. Дъл- 

жината на тялото 3,5—5 шш 11. Phcidole W е s t о о d. 
50(49) Без парапсидални шевове. 
51(52) В профил мезосомата повече или по-малко равна, скутумът плосък, 

проподеумът ъгловат или равномерно изпъкнал. Между свободните 
разклонения М и RS обикновено с допълнителна жилка. Дължината 
на тялото 7—10 mm 10. Messor F о r е 1. 

52(51) Скутумът в профил силно изпъкнал; основната повърхност на про- 
подеума силно вдлъбната. Главата плоска. Без допълнителна жилка 
между разклоненията М и RS. Дължината на тялото 3,5—5,5 mm 
 9. Aphanogaster М а уг. 

53(48) Крилото с 1 радиомедиалиа клетка или жилкуването редуцирано. 
54(59) Свободните разклонения М и RS излизащи от радиомедиалната клет- 

ка на известно разстояние едно от друго. 
55(56) Антените коленчати. Скапусът по-голям от тилния край на главата. 
 Sifolinia Е ш. 

56(55) Антените нишковидни. Скапусът не по-дълъг от 1-вото и 2-рото член- 
че на камшика, взети заедно. 

57(58) Петиолусът в профил закрепен над средата на коремчето. Правото 
членче на камшика на антената некълбовидно   
 22. Crematogaster Lund. 

58(57) Петиолусът в профил, закрепен за средата на коремчето. Първото 
членче на камшика на антената кълбовидно  
 19. Diplorhoptrum М а у г. 
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59(54) Свободните разклонения М и RS излизащи от общото възелче или 
жилкуването редуцирано и без свободното разклонение М. 

60(63) Второто членче на камшика на антената няколко пъти по-дълго от 
третото. Антените 10-членни. Парапсидалните шевове развити. Свобод- 
ните разклонения М и RS излизащи от общото възелче. 

61(62) Мандибулите със зъбчета на дъвкателния край  
..." 15. Tetramorium Мауг. 

62(61) Мандибулите тесни, без зъбчета 16. Strongylognathus М а у г. 
63(60) Второто членче на камшика на антената съществено неотличаващо 

се по дължина от третото. Антените 12- или 1 З-член ни. 
64(67) Антените 12-членни. 
65(66) Дискоидалната клетка затворена 13. Leptothorax М а у г 

(част от видовете). 
66(65) С отворена или без дискоидална клетка . . .Epimyrma Е ш. 
67(64) Антените 13-членни. 
68(69) Без парапсидални шевове. Проподеумът в профил равномерно за- 

кръглен, без зъбци. Петиолусът къс — не повече от 1,5 пъти по-дълъг, 
от кол кото висок. Антените нишковидни; скапусът дълъг приблизител- 
но колкото 1-вото и 2-рото членче на камшика, взети заедно. Манди- 
булите с 3 остри зъбеца 18. Мопотопит М а у г. 

69(68) Друго съчетание на признаци. Като правило парапсидалните шевове 
развити и проподеумът в профил ъгловат или със зъбци. 

70(75) Дискоидалната клетка затворена. 
71(72) Скутумът почти гладък, силно лъскав. Тялото кафеникаво-жълто. 

Антените 4-членни, топчести. Петиолусът дълъг, нисък  
 12. Temnothorax Мауг. 

72(71) Скутумът обикновено с повърхностна скулптура, слабо лъскав или 
матов. Тялото обикновено черно или кафяво. 

73(74) Антените нетопчести. Петиолусът с дълга цилиндрична част. Дължи- 
ната на скапуса равна на 3—4 членчета на камшика, взети заедно 
 8. Stenamma W е s t w о о d. 

74(73) Антените обикновено с явни 3—4-членни главички. Петиолусът при 
повечето видове къс, без развита предна цилиндрична част. При ня- 
кои видове дължината на скапуса равна на 2 членчета на камшика, 
взети заедно 13. Leptothorax Мауг (част 
от видовете). 

75(70) С открита или без дискоидална клетка. 
76(77) С открита или без радиална клетка. При повечето видове постпетио- 

лусът отдолу със зъбци. Паразит на Leptothorax   
 Chalepoxenus М е n о z z i. 

77(76) Радиалната клетка закрита или открита. Постпетиолусът отдолу без 
зъбци 13. Leptothorax Мауг 
(част от видовете). 

78 (1) Без крила. 
79(80) Петиолусът 1-членен. Коремчето с препаска между 1-вия и 2-рия 

сегмент 4. Hypoponera Sant. 
80(79) Петиолусът 2-членен. 
81(82) Мезонотумът разчленен, както при крилатите, т. е. мезонотумът 

разделен на скутум и скутелум. Очите и очичките едри. Предният 
край на клипеуса силно вдлъбнат. В гнездата на Tetramorium . . . 
 17. Anergates For. 

82(81) Ергатоидни мъжки: мезонотум, както при работничките, неразде- 
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лен на скутум и скутелум. Без или с много малки очи. Предният край 
на клипеуса изпъкнал. 

83(84) Антените 12-членни. Тялото гладко и лъскаво. Петнолусът и пост- 
петиолусът тесни; постпетиолусът отдолу със зъбци. В гнездата на 
Formica 14. Formicoxenus М а у г. 

84(83) Антените 7—9-членни. Петнолусът и постпетиолусът широки, напреч- 
ни, отгоре овални или сърцевидни; постпетиолусът без зъбци отдо- 
лу 20. Cardiocondyla Е ш. 

1. Подсемейство Ponerinae Lepeletier, 183 6 

Петнолусът 1-членен. Първият сегмент на коремчето отделен от втория 
с препаска. Жилото развито. Максимиларните и лабиалните палпи скъсени; 
броят на членчетата на максиларните палпи непревншаващ 5. Средните и 
задните тибии при повечето родове с 2 шпори — 1 проста и 1 гребеновидна. 
Работничките без очи. Женските и мъжките обикновено с крила, но в някои 
родове има и ергатоидни женски (Diacamma, Rhytoponera) или мъжки (Ну- 
роропега). Какавидите обикновено в пашкули. 

Състав, разпространение. Известни 55 съвременни и 8 
измрели рода (Д л у с с к и й, Ф е д о с е е в а, 1988). Най-древният пред- 
ставител на подсемейството — Protopone primigena, е описан от времето на 
палеоцена (Д л у с с к и й, 1988). Съвременните видове са разпространени 
главно в тропическия пояс. В България са известни 7 вида, отнасящи се 
към 5 рода. 

1. Род Amblyopone Е г i с h s о п, 1842 
Amblyopone Е r i с h s о п, 1842, Arch. Naturg., 8:260 (типусен вид Amblyopone 

australisE r i с h s о п, 1842 (по монотипия); Brow n, 1960:155; Baroni Urbani, 1971:11; 
Baroni Urbani, 1978:39 

— Stigmatomma Roger, 1859, Berl., ent. Zeitschr., 3:250 (типусен вид Stigma- 
tomma denticulatum Roger, 1859, по последващо означение Bingham, 1903); 
Emery, 1909:359; Bernard, 1968:359. 

Пълна синонимия. Brown (1960); ревизия на средиземноморските 
видове: Baroni Urbani (1978). 

Работнички. Мономорфни. Главата трапецовидна, леко разши- 
рена в предната част. Очите изтеглени назад; при много видове редуцирани 
или от няколко фасетки; някои видове без очи. Антените 12-членни, камши- 
кът несплеснат. Основата на антените сплесната и прикрита от челни дъги. 
Скапусът по-къс от тилната част на главата. Предният край на клипеуса 
изпъкнал, обикновено с няколко зъба или многобройни зъбчета. Мандибули- 
те линейни, с изолирани зъбчета, разположени в 2 или 1 ред. Камшикът скъ- 
сен; броят на членчетата му вариращ при различните видове. Гърбът в про- 
фил равен. Промезоноталният шев добре развит; протораксът с известна 
подвижност в сравнение с мезоторакса; със или без мезопроподеален шев. 
Без шипове или зъби на мезосомата и коксите. Средните и задните тибии с 
2 шпори — 1 проста и 1 гребеновидна. Нокътчетата обикновени. Петнолусът 
възловиден, слабо стеснен на мястото на съчленяването с коремчето; ширина- 
та му тук малко по-малка от максималната, в профил горните повърхности на 
петиолуса и коремчето образуващи една повърхност. Коремчето цилиндрич- 
но; първият му сегмент приблизително равен на втория. 
Женски. Размерите приблизително, както при работничките. Гла- 

вата, както при работничките, но с големи очи, от множество фасетки, с 
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одели, разположени в задната страна; дължината на бузата много по-голя- 
ма от максималния диаметър на окото. Скутумът неприкрнващ отгоре пред- 
ната част на гръбчето; горната му повърхност плоска. Проподеумът в профил 
обикновено ъгловат, мезосомата и коксите без шипове или зъби. Петиолусът 
и коремчето, както при работничките. 

М ъ ж к и. Крилати. Дължината на бузата по-голяма от дебелината на 
скапуса. Антените 13-членни, нишковидни. Дължината на скапуса приблизи- 
телно равна или по-малка от дължината на 3-ото членче; 2-рото членче най-къ- 
со, с дължина приблизително равна на ширината му. Мандибулите без зъби 
или с 2 зъбеца. Без парапсидални шевове. Средните и задните тибии с 2 
шпори — 1 проста и 1 гребеновидна. Нокътчетата прости. На предното крило 
радиалната клетка затворена; върхът й върху предния край на крилото. С 
2 радиомедиални клетки, втората от които четириъгълна. С дискоидална клет- 
ка. Петиолусът, както и при работничките, слабо стеснен на мястото на 
съчленяването. Пигидиумът заострен, понякога с шип на върха. 

Състав и разпространение. Известни са около 50 вида, 
разпространени главно в тропиците. Най-древният представител на рода за- 
сега не е описан, въпреки че е намерен от нас в балтийския янтар (късен ео- 
цен). В Европа са установени 2 вида, намерени в България. 

Б и о н о м и я. Едни от най-примитивните мравки. Женската-основа- 
телка при въвеждането на първия разплод се нуждае от допълнителна храна 
и затова редовно напуска гнездото и ловува. За гнезда използват готови пук- 
натини в почвата или мъртвата дървесина. Обикновено гнездото се състои от 
една камера. Семейството се състои от не повече от 40 индивида. Взаимодей- 
ствие между индивидите в харанителния участък и възрастов полиетизъм не 
се наблюдава. Хищници са —ловуват в листната постилка и почвата, дребни 
безгръбначни, често ларви на бръмбари. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Amblyopone 

Работнички и женски 

1(2) С остър зъб между задните кокси на метастернума. Очите сложни. 
Дължината на главата малко по-малка от ширината. Максиларните 
палпи 5-членни 2. A. impressifrons (Em.). 

2(1) Без крайници. Дължината на главата по-голяма от ширината. Мак- 
силарните палпи 4-членни 1. A. denticulatum (R о g.). 

М ъ ж к и 
1 (2) Главата матова, фино пунктирана. Тораксът едро пунктиран, слабо глан- 

циран. Проподеумът матов. Окосмяването изобилно; космиците доста 
дълги; краката покрити с отстоящи космици  
 2. A. impressifrons (Em.). 

2(1) Главата слабо матова, едро пунктирана. Тораксът слабо пунктиран, 
гланциран. Проподеумът полегат, грапав и гланциран. Космиците къ- 
си; по крайниците без космици 1. A. denticulatumi (R о g.). 

1. Amblyopone denticulatum (R o g e r, 1859) 

Roger. 1859. Berl. ent. Zeitschr.. 3:251, tav. 7, fig. 2 (Stigmatomma, Q, Monte 
Scapo, Isole Zante); Emery, 1909:357 (Stigmatomma, £$); Baroni Urbani, 
1978:42, fig. 1,7 (Amblyopone, 9). 
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=gheorghiefjii For el, 1892, Yerh. zool.-bot. Ges Wien, 42:309 (Amblyopone, g, 
Sliven, Bulgaria); Emery, 1909:358 (Stigmaiomma). 

=gracilicornis M ezonzi, 1936, Boll. Lab. Zool. Gen., Agr. Portici, 29:268 (Siig- 
maiomma denticulatum var., .Monte Profeta Elia, Rodi). 

Работничк и. Дължината на тялото 3,8—4,8 mm, дължината на 
главата 0,7—0,91 mm. Дължината на главата с 0,06—1,25 пъти по-голяма от 
ширината. Предните ъгли на главата с малки остри зъбчета. Мандибулите 
с 2 реда зъби; външният ред с 6—7 зъба. Предният край на клипеуса със 7 
зъба, средният зъб двувръх. Очите редуцирани —от 1 фасетка. Максиларни- 
те палпи 4-членни, лабиалните 3-членнн. Мезопроподиалният шев добре 
развит. Проподиумът в профил ъгловат, дължината на неговата основна по- 
върхност явно по-голяма от дължината на полегатата. Без шип на метастер- 
нума. Площадката под петиолуса насочена напред, закръглена. Тялото жъл- 
то или кафяво-жълто. Главата и мезосомата слабо пунктирани, слабо блес- 
тящи. Коремчето фино пунктирано, блестящо. Цялото тяло покрито с къси 
стърчащи космици; на върха на коремчето и флагелума на антената косъмче- 
тата по-дълги. 
Же иск и. Дължината на тялото 4,5—5,1 mm. Очите големи -— от 

15—20 фасетки. Дължината на скутума приблизително равна на дължината 
на пронотума, гледано отгоре. Другите белези, както при работничките. 

Мъ ж к и. Дължината на тялото 3,4—3,5 mm. Главата голяма, по-дъл- 
га, отколкото широка, закръглена почти колкото торакса. Мандибулите 
много тесни, без зъбчета. Максиларните палпи 4-членни, лабиалните 2- 
членни. Клипеусът голям, без напречна бразда, със 7 зъбчета на предния му 
ръб. Окраската черна, но кратата, антените и гениталиите тъмнокафяви, 
а устните части и първото членче на камшика на антените жълто-кафяви. 
Главата без гланц. Мезонотумът със слаб гланц, но сравнително гъсто и гру- 
бо пунктиран. Скутелумът гладък и гланциран. Проподеумът (с изключение 
на страните) силно гланциран. Петиолусът, коремчето и краката гладки и 
гланцирани. Богато окосмени с къси космицн, отчасти отстоящи, отчасти 
прилежащи, жълтеникави. 

Разпространение. Среща се в Испания, Италия, Румъния, 
Албания, Югославия, Гърция, България, Турция и Ливан. Азербайджан. 

В България е открит на изток от Сливен (F о г е 1, 1892, A. georghieffii) 
и на склоновете на Средна гора при Стара Загора. 

Б и о н о м и я. Ambyopone denticulatum (Gheorghieffi) е опи- 
сан за първи път от България от Forel (1892), който посвещава откритието си 
на ботаника проф. Георгиев, но Emery (1916) го счита за синоним на den- 
ticulatum. Образува много малки колонии и води почти подземен живот. У. 
нас е установен под камъни, в жълта песъчлива почва. По данни на Е ш е г у 
(1916) Dr. A. Tosi е установил този вид в Румъния при разкопки в стари по- 
гребални урни. 

2. Amblyopone impressifrons (Е m е г у, 1869) 
Emery, 1869, Ann. Acad. Aspir. Natur., Napoli, 2:13, tav. I, fig. 8 (Stigmaiomma, 

$ $, Capodimonte, Napoli, Italia); Emery, 1909:357, fig. 1 (Stigmatomma); Baro- 
ni Urban!, 1978:44, Fig. 2,8 (Amblyopone, $_). 

Работи и ч к и (фиг. 14). Дължината на тялото 6,5—7 mm. Дължи- 
ната на главата малко по-малка от ширината. Предните страни на главата с. 
добре изразени ръбове. Очите по-развити, отколкото при A. denticulatum 
— от няколко фасетки. Максиларните палпи 5-членни, лабиалните 3-члении. 
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a 

Фиг. 14. Глава отгоре (а) и тяло в профил (б) на работничка Amblyo- 
ропе impressifrons(no Emery, 1916) 

Дължината на основната повърхност на проподеума приблизително равна на 
дължината на полегатата повърхност. На метастернума с остър зъб, насочен 
надолу (между коксите на задните крака). Площадката под петиолуса ръбес- 
та, насочена напред и надолу. Скулптурата малко по-груба, отколкото 
при A. denticulatum. Главата матова. По останалите белези прилича на 
A. denticulatum. 
Женски. Дължината на тялото 6,5—7,5 mm. Сходни с работнички- 

те. Формата на гърдите, както при A. denticulatum. 
М ъ ж к и. Дължината на тялото около 5 mm. Тялото черно, мандибули- 

те кафяви, крайниците жълти или кафеникаво-жълти. Главата матова, пунк- 
тирана. Мезосомата отгоре гладка с редки точки. Проподеумът матов. 

Разпространение. Среща се в Италия, Гърция, България. 
В България е намерен в района на Свиленград и Кулата (Петричко). 

2. Род. Proceratiutn Roger, 1863 

Roger, 1863, Berl. ent. Zeitschr., 7:171 (типусен вид (Proceratiutn silaceum R o- 
g e r, 1863, по монотипия); Brown, 1958:241; Baroni Urbani, 1871:11; 1977:91; Ар- 
нолд и, Д л у с с к и й, 1978 ; 522. 

=Sysphincta Roger, 1863, Berl. ent. Zeitschr., 7:175 (типусен вид Sysphincta 
tnicrommaia Roger, 1863, по монотипия Emery, 1909:359; A r n o 1 d i, 1932:52; 
Bernhard, 1968:359). Ревизия и пълна синонимия. Brow n (1958, 1974). 

Работи ич к и. Мономорфни. Главата правоъгълна със закръглени 
тилни ръбове. Очите редуцирани —от 1 или няколко фасетки приблизител- 
но по средата на страните на главата. Антените 12-членни. Основите на ан- 
тените сближени и неприкрити от челни площадки. Скапусът по-къс от тил- 
ния край на главата. Клипеусът много малък, тесен, клюновиден. Мандибу- 
лите триъгълни с малко (под 10) твърде едри зъби. Палпите скъсени. Тръбна- 
та повърхност на мезосомата равномерно изпъкнала. Проподеумът без ръбо- 
ве, понякога с малки зъби. Без шевове (с изключение на мезоплевралния), 
частите на мезосомата напълно слети. Средните и задните крака по с 1 шпо- 
ра; шпората на задния крак грабеновидна; нокътчетата прости. Петиолусът 
възловиден или с дебела люспа, силно стеснена на мястото на съчленяване- 
то с коремчето. Вторият сегмент на коремчето значително по-голям от пър- 
вия; тръбната му повърхност извита дъгообразно, така че върхът на корем- 
чето насочен напред. 
Женски. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, но очите им по-едри —от няколко сложни очи, с оцели. Очите приб- 
лизително в средата на страните на главата; бузите значително по-големи от 
максималния диаметър на очите. Скутумът неприкриващ отгоре предната част 
на гръбчето. Петиолусът и коремчето както при работничките. 
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Мъжки. Крилати. Антените 13-членни, коленчати. Клипеусът мно- 
го малък, тесен, клюновиден. Мандибулите триъгълни с 3 зъба. Без парапси- 
далните шевове. Средните и задните тибии с по 1 шпора; шпората на задната 
тибия гребеновидна. Нокътчетата прости. Радиалната клетка затворена, 
върхът й върху предния край на крилото. С 1 радиомедиална клетка; дис- 
талните разклонения М и RS излизащи от нея независимо едно от друго. 
С 1 дискоидална клетка. Петиолусът възлообразен, стеснен на мястото на съ- 
членяване с коремчето. Тръбната плоскост на втория тергит на коремчето в 
профил изпъкнала. Пигидиумът без ръб. Гениталиите неголеми, вмъкнати 
в корема. 

Състав и разпространение. Родът включва 24 вида, раз- 
пространени на всички континенти. В Европа има 3 вида, 1 от които се сре- 
ща в България. 

Б и о н о м и я. Семействата се състоят от няколко десетки индивида. 
Хищници — ловуват в листната постилка. 

Proceratium melinum (Roger, 1860) 

melina Roger, 1860. Berl. ent. Zeitschr., 4:291 (Poners, $$, Carolina, USA; ве- 
роятно грешен надпис, вж. Brown, 1958:333; Brown, 1958:248, fig. 24,29 (Proce- 
ratium melinum)', Baroni U r b a n i, 1977:91; Арнолди, Длусский, 1978: 
524 (Proceratium). 

— europaea F o r е 1, 1886, Ann. Soc. ent. Belg., 30:163 (Sysphincta, $ S. Europa); 
Emery, 1909:359 (Sysphincta), Bernhard, 1968:82 (Sysphincta). 

=rossica Arnoldi, 1930, Rev. Russ. Entomol., 24:157 (Sysphincta europaea, 
низините на Дон, ОНД). 
=fialai Kratochvi !, 1944, Arch. Svaz. ochr dom. Morave, 6:54, 86, fig. 1-4 

(Sysphincta, $$, Kromerize, Morave). 

Синонимия. Brown (1958), Baron Urbani (1977). 

Работнички (фиг. 15). Дължината на тялото 3,0—3,5 mm. Гла- 
вата закръглена; очите много малки, в средата на бузите. Издатината на кли- 
пеуса малка и много слабо закръглена. Антените къси, средното членче 
на камшика по-дебело, отколкото дълго. В профил проподеумът в своя дор- 
зален край завършващ почти правоъгълно, а петиолусът по-висок и накло- 
нен към него. Третият коремен сегмент не двойно по-дълъг, както първия. 
По размери малки; окраската на тялото светла до жълта. 
Женски. Дължината на тялото 4,1—4,8 mm. Главата, както при ра- 
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ботничките; очите малки, в средата на бузите. Проподеумът и петиолусът в 
профил, както при работничките. Петиолусът малко по-висок, проподеумът 
малко вдлъбнат в средата на профилната линия. Вторият коремен сегмент 
по-дълъг. Окраската на тялото сходна с тази на работничките; задната част 
на главата и мезонотумът кафяви. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3,5—3,7 mm. Мандибулите добре раз- 
вити с 3 зъбчета. Очите големи. Главата отгоре и епинотумът полуматови, 
неправилно мрежовидно пунктирани. Задната част на главата, част отторак- 
са и петиолуса гъсто пунктирани. Коремчето гланцирано. Тялото черно-ка- 
фяво, краката и антените кафяви, мандибулите, краят на коремчето и тарзу- 
сите жълто-червени. Окосмяването на тялото обикновено, негъсто. Крилата 
с 1 радиомедиална клетка, по цвят кафяви. Гениталните придатъци удебе- 
лени, без церки. 

Разпространение. Среща се в Италия, Албания, Югославия, 
България, Гърция, Чехословакия, Румъния, бившия СССР (южна Европей- 
ската част). 

В България е намерен в района на Петрич, Сандански, Свиленград, Доб- 
руджа и Бургас. Екземпляр от вида има в българските и руските колекции. 

3. Род Cryptopone Emery, 1892 
Emery, 1892, Ann. Soc. Ent. France, 61:275 (типусен вид Amblyopone testacea 

Montschulsky, 1863 по първоначално означение); Wilson, 1958:357; Brow n, 
1963:6; K u t ter, 1977:28; Арнолди, Длусский, 1978:522. 

= Ponera (part.) L a t r e i 1 1 е: M a y r, 1855:390; Рузский, 1905:758. 
= Euponera subg. Pseudoponera Emery (part.): Emery, 1909:364. 
= Euponera subg. Trachymesopus Emery (part.): Emery, 1916:105; A r n o 1- 

d i, 1932:52; Barnard, 1968:82. 

Пълна синонимия. Wilson (1958:357), Brown (1963b:6). 

Работнички. Мономорфни. Главата правоъгълна с прав или сла- 
бо вдлъбнат край на тилната част и закръглени тилни ръбове. При пловечето 
видове очите редуцирани —от няколко фасетки, при някои видовете без очи. 
Очите в предната част. Антените 12-членни (топчеста антена неизразена); 
основите им са сближени и прикрити от челните площадки. Скапусът по- 
къс или малко по-дълъг от тилната част на главата. Предният край на кли- 
пеуса равномерно изпъкнал, без зъби. Мандибулите триъгълни с малко (под 
10) твърде едри зъби. В основата мандибулата от външната страна с ямка 
(особеност на рода). Максиларните и лабиалните палпи 2-членни. Мезосома- 
та в профил с явно мезопроподиално вдлъбване. Промезоноталният и мезо- 
проподиалният шев развити. Мезонотумът отделен с шев от мезоплеврита; 
мезоплевритът неразделен с шев на епимерит и епистернит. Без шипове или 
зъби на мезосомата и коксите. Проподеумът в профил обикновено ръбест. 
Средните и задните тибии с 2 шпори — 1 проста и 1 гребеновидна. Нокътчета- 
та прости. Петиолусът с дебела люспа, рязко обособена от коремчето, отдо- 
лу без перфорирана площадка или зъбци. Коремчето цилиндрично, първият 
му сегмент приблизително равен на втория. 
Женски (фиг. 16). Малко по-едри от работничките. Главата, както при 

работничките, но очите по-едри —от много фасетки, с оцели. Очите в предна- 
та част; дължината на бузата по-малка от максималния диаметър на окото. 
Скутумът неприкриващ отгоре предната част на гръбчето; горната му по- 
върхност плоска. Без шипове или зъби на мезосомата и коксите. Проподеу- 
мът в профил обикновено с шипове. Петиолусът и коремчето, както при ра- 
ботничките. 
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Фиг. 16. Тибия (II) с 2 шпори на Cryptopone ochraceum (а), жен- 
ска Hypoponera punctatissima (б), глава на женска Cryptopone ochra- 

ceum (в) и глава на женска Hypoponera punctatissima (г) 

Мъжки. Крилати. Антените 13-членни, нишковидни. Дължината на 
скапуса приблизително равна или по-малка от дължината на 3-ото членче; 
2-ото членче най-късо —с дължина, приблизително равна на ширината. Пред- 
ният край на клипеуса равномерно изпъкнал, без зъби. Максиларните и 
лабиалните палпи 2-членни. Средните и задните тибии с 2 шпори —1 проста 
и 1 гребеновидна. Нокътчетата прости. Радиалната клетка затворена, вър- 
хът й върху предния край на крилото. С 2 радиомедиални клетки; 2-рата 
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радиомедиална клетка четириъгълна. Дискоидалната клетка затворена. 
Петиолусът възловиден, стеснен на мястото на съчленяването с коремчето. 
Пигидиумът с тъп зъб или шип. 

Състав и разпространение. Срещат се 15 вида, главно в 
Индо-Малайската област. В Европа има 1 вид. 

Б и о н о м и я. Семействата се състоят от няколко десетки индивида. 
Хищници — ловуват в подземния слой дребни безгръбначни. 

Cryptopone ochraceum (М а у г, 1855) 

ochraceum М а у г, 1855, Verh. zool.-bot. Ges., Wien, 5:390 (Ponera, j, Imolap 
Emery, 1969, Ann. Accad. Aspir. Natur., Napoli, 2:12 (Ponera, $ v); Kutter, 1977: 
28, fig. 27, 29 (Cryptopone ochraceum). 

Работнички. Дължината на тялото 3,4—3,6 mm. Дължината на 
главата приблизително 1,25 пъти по-голяма от ширината. Страните слабо из- 
пъкнали, тилният край вдлъбнат. Очите редуцирани до 1 фасетка. Скапусът 
малко по-къс от окцппиталния ръб; от всички членчета на камшика само пър- 
вото и последното по-широки, отколкото дълги. В профил пронотумът и ме- 
зонотумът почти слети и слабо издути; между мезонотума и проподеума ви- 
дима вдлъбнатина. Проподеумът завършващ с тъп ъгъл, гланциран. Петио- 
лусът въздебел и понякога променящ формата си, по-висок от торакса и 
коремчето. Окраската светлочервеникава. Главата матова, много гъсто 
пунктирана. Мезосомата и коремчето слабо гланцирани, фино пунктирани. 
Окосмяването фино; космите жълти, малки, стърчащи. 
Женски (фиг. 16). Дължината на тялото 3,8—4,5 mm. Главата отно- 

сително по-широка, отколкото при работничките; тилният й край видимо 
вдлъбнат. Скапусът малко по-къс от тилния край на главата. Челното поле 
неясно очертано; челната бразда дълбока, достигаща средата на оцелите. 
Челото, окципиталните пространства, страните и страничните части на гла- 
вата фино набраздени, без гланц. Очите плоски, оцелите сравнително голе- 
ми. Мезосомата фино, но не тъй гъсто набраздена както главата и в недоста- 
тъчна степен гланцирана. Петиолусът дебел и фино набразден, висок колкото 
коремчето и торакса. Коремчето овално, малко по-широко и също тъй дъл- 
го, колкото торакса, фино набраздено пунктирано, малко гланцирано. 
Окраската на тялото кафеникаво-жълтеникава; задната половина на странич- 
ните ръбове на мезонотума, средата на горната част на първия коремен сег- 
мент черна; мястото около окципиталните ръбове и между оцелите черновато. 
Цялото тяло покрито с гъсти прилежащи, къси и жълтеникави кос- 
мици. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3,5—3,8 mm. Главата по-широка, от- 
колкото дълга, крайният й горен ръб изпъкнал. Очите почти в средата на 
главата. Антените тънки; третото членче най-дълго, следващите 3—4 пъти 
по-дълги, отколкото широки. Тръбната линия на торакса почти равна, ску- 
телумът изпъкнал, проподеумът закръглен. Петиолусът възловиден; корем- 
чето дълго, тясно; пигидиумът закръглен. Окраската на тялото жълто-кафява. 
Главата и мезосомата слабо, а коремчето силно гланцирани. Коремчето окос- 
мено. 

Разпространение. Среща се в Източни Пиренеи, Южна Фран- 
ция, Италия, Швейцария, Чехословакия, Румъния, България, Турция 
(Истанбул), Крим, Кавказ. 

За България установен в Петрич, Тракия, Добруджа. 
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4. Род Hypoponera S a n t s с h i, 1938 

Ponera subg. Hypoponera Santschi, 1938, Bull. Soc. ent. France, 43:79 (типу- 
сен вид Ponera abeillei Andree, 1881, по първоначално означение). 

= Ponera Latreille: Emery, 1909:367 (part.); S t i t z, 1939:57 (part.); 
A r n o 1 d i, 1932:65 (part.); Bernard, 1968:83 (part.). 

=Hypoponera Santschi: Taylor, 1967:9; Kutter, 1977; Арнолд и, 
Длусский, 1978.522; Colli n g w o o d, 1979:30. 

Синонимия. Taylor (1967). 

Работнички. Мономорфни. Главата правоъгълна, с прав или сла- 
бо вдлъбнат тилен край и закръглени тилни ръбове. Очите отпред, при част 
от видовете от 1 фасетка или напълно редуцирани. Антените 12-членни; 
обикновено топчестата антена неизразена. Основите на антените близо една 
до друга и прикрити от челните площадки. Скапусът по-къс или малко по- 
дълъг от тилния край на главата. Предният край на клипеуса равномерно 
изпъкнал, без зъби. Мандибулите триъгълни с 2—3 едри зъба на върха и 
многобройни малки зъбчета на дъвкателния край. Максиларните палпи 
1-членни, лабиалните 1—4-членни. Промезоноталният и мезоплевралният 
шев развити; мезопроподиалният шев развит или липсващ. Без шипове или 
зъби на мезосомата и коксите. Средните и задните тибии с по 1 шпора; шпо- 
рата на задните тибии гребеновидна. Петиолусът удебелен, рязко отделен от 
коремчето, отдолу без перфорирана площадка и двойка зъби. Коремчето 
цилиндрично, първият му сегмент приблизително равен на втория. 

Ергатоидни женски. С-ходни с работничките, но по-едри 
и с по-големи очи. Понякога се описват като „работнички mayor“. Съществу- 
ват не при всички видове. 

Крилати женски. Малко по-едри от работничките. Главата, 
както при работничките, очите едри — от много фасетки и с оцели. Очите 
отпред; дължината на бузата по-малка от максималния диаметър на окото. 
Скутумът изпъкнал в профил и прикриващ отгоре предната част на гръбче- 
то. Без ръбове и зъби на мезосомата и коксите. Средните и задните тибии с 
1 шпора; шпората на задната тибия гребенчата. Петиолусът и коремчето, 
както при работничките. 

Ергатоидни мъжки. Размерите им приблизително равни на 
размерите на работничките. Главата правоъгълна, тилният й край вдлъбнат. 
Очите редуцирани —от 1 или няколко фасетки, разположени отпред. Как- 
то и при работничките, без оцели. Антените 12—13-членни, коленчати. Ос- 
новите на антените сближени и прикрити от челните плоскости. Скапусът по- 
къс от задния край на главата. Предният край на клипеуса равномерно из- 
пъкнал, без зъби. Мандибулите с няколко зъба или без зъби. Максиларните 
палпи 1-членни, лабиалните 1—4-членни. Мезосомата, както при работнички- 
те. Средните и задните тибии с 1 шпора. Нокътчетата прости. Петиолусът, 
както при работничките. Коремчето цилиндрично. Пигидиумът без шип. 
Гениталиите неизтеглени в коремчето. 

Крилати мъжки. Очите големи, силно изтеглени напред; дъл- 
жината на бузата по-малка от дебелината на скапуса. С прости очи. Антени- 
те 13-членнй, нишковидни; дължината на скапуса равна или малко по-голя- 
ма от дължината на 3-ото членче. Предният край на клипеуса равномерно 
изпъкнал, без зъби. Мандибулите плоски, овални, без зъби. Максиларните 
палпи 1-членни, лабиалните 1—4-членни. Без парапсидални шевове. Сред- 
ните и задните тибии с 1 гребенчата шпора. Радиалната клетка затворена, 
върхът й в предния край на крилото. С 2 радиомедиални клетки; 2-рата ра- 
диомедиална клетка четириъгълна. С 1 дискоидална клетка. Петиолусът в 



профил триъгълен. Пигидиумът без ръб (в наличност само при част от видо- 
вете успоредно с ергатоидните мъжки). 

Състав и разпространение. До средата на 60-те години 
всички дребни и неспедиализирани представители на трибуса Ponerini 
с 1 шпора на средните и задните тибии са били отнасяни към рода Ропега. 
Taylor (1967) доказа, че този род е изкуствен и включва 2 далечни една от 
друга групи видове. По-малката по размер група била оставена в рода Ро- 
пега (тип на рода Р. coarctata), а повечето видове били включени в род Ну- 
роропега (тип на рода Р. abeilei). Сега в рода Нуроропега се наброяват 100 
—120 вида, разпространени главно в тропиците. Систематиката на този род 
е объркана и изисква специална ревизия. В Европа има 4 вида, 1 от които е 
намерен в България-. Включили сме в списъка също така Н. eduardi, широ- 
ко разпространена в Южна Европа, но в България досега нерегистрирана. 

Биономия. Семействата са моногинни, наброяващи няколко десет- 
ки индивида. Хищници —ловуват в листна постилка дребни безгръбначни. 
В тропическите гори много видове обитават епифити. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Нуроропега 

1 (6) Мезонотумът разделен на скутум и скутелум. 
2 (3) Антените нишковидни, 13-членни 
 1. Н. eduardi (F о г.) (крилати мъжки). 

3 (2) Антените коленчати, 12-членни. 
4 (5) Петиолусът отгоре с дълги стърчащи косми. Скапусът недостигащ тил- 

ния край на главата. Дължината на бузата явно по-малка от макси- 
малната дебелина на скапуса   
 2. Н. punctatissima (R о g.) (женска). 

5 (4) Петиолусът отгоре без дълги стърчащи космици. Скапусът дълъг кол- 
кото тилния край на главата или малко по-дълъг от него. Дължината 
на бузата приблизително равна на максималната дебелина на ска- 
пуса  
 1. Н. eduardi (For.) (женска). 

6 (1) Мезонотумът неразделен на скутум и скутелум. Антените коленчати. 
7(12) Върхът на коремчето заострен. С жило. Коремчето от 6 сегмента. Ан- 

тените 12-членни. 
8 (9) Скапусът по-къс от тилния край на главата. Петиолусът дебел, в 

профил трапецовиден. Очите от 1 фасетка  
 2. Н. punctatissima (R о g.) (работнички). 

9 (8) Скапусът по-дълъг от задната част на главата. Горният край на пе- 
тиолуса в профил закръглен. 

10(11) Очите от 1—11 фасетки. Дължината на тялото 2,5—3 mm. . . . 
 1. Н. eduardi (F or.) (работнички). 

11(10) Очите от 25—50 фасетки. Дължината на тялото 3—3,5 mm . . . 
 1. Н. eduardi (F or.) (ергатоидна женска). 

12 (7) Върхът на коремчето с двойка гениталии. Коремчето от 7 сегмента. 
13(14) Антените 12-членни. Мандибулите триъгълни с няколко едри зъба 
 2. Н. punctatissima (R о g.) (мъжки). 

14(13) Антените 13-членни. Мандибулите къси, плоски, без зъби . . . 
 1. Н. eduardi (F о г.)(ергатоидни мъжки). 



L Hypoponera eduardi (For el, 1894) 

Fore 1, 1894, Bull. Soc. Vaud. Sci. Mat.. 30:15 (Ponera, 9, erg. i: Foresta di Msila, 
Algeria); Emery, 1895. Mem. Acc. Bologna, 5:296. Ponera confinis ssp., $; E m e r y, 
1909:372, fig, 10 (Ponera, S,S2,oo); Arncldi, 1932:65 (Ponera)-, Taylor, 1967:12 (Hypo- 
ponera); Bernard, 1968:87 (Ponera); Kutter, 1977:27, fig, 20, 23, 25 (Hypoponera). 

П o л и м o p ф и з ъ м. Този вид се отличава с рядък за мравките по- 
лиморфизъм. Той има работнички, две форми женски (крилати и ергатоиднн. 
последните понякога ги наричат големи работнички) и 2 форми мъжки (кри- 
лати и ергатоиднн). Подробно въпросът за полиморфизма на този вид е изу- 
чен от Le М a s п е (1953). 

Работнички (фиг. 17). Дължината на тялото 2,5—3 mm. Главата 
правоъгълна, задният й край слабо вдлъбнат. Скапусът малко по-дълъг от 
задния край на главата. Очите от 1—11 фасетки. Антените с 5-членна топ- 
честа антена. Мезопроподиалният шев добре развит. Шевът, отделящ мезоно- 
тума от мезоплеврата, добре развит, на понякога слабо забележим. Мезопро- 
подиалното вдлъбване неизразено. Горният край на петиолуса в профил 
закръглен; площадката под него трапецовидна. Главата с фина набраздена 
скулптура, слабо гланцирана. Мезосомата и коремчето отгоре гладки, сла- 
бо пунктирани. Цялото тяло с много прилежали косъмчета; стърчащи косъм- 
чета само на клипеуса, на върха и на долната страна на коремчето. Крайни- 
ците само с прилегнали косъмчета. Окраската от жълтеникаво-кафява- до 
кафеникаво-жълта. 

Ергатоиднн женски. Сходни с работничките, но малко по- 
едри — 3—3,5 mm. Очите по-едри, отколкото при работнички!е — от 15—50 
фасетки. 

Крилати ж е н с к и (фиг. 16). Дължината на тялото 3—3,7 mm. Гла- 
вата правоъгълна, с вдълбнат заден край. Дължината на бузата по-малка 
от максималния диаметър на окото, приблизително равна на максималната 
дебелина на скапуса. Скапусът дълъг колкото тилния край на главата или 
малко по-дълъг от него. Оцелите образуващи равностранен триъгълник. 
Скутумът плосък; дължината му (гледан отгоре) приблизително равна на дъл- 
жината на пронотума. Петиолусът и коремчето, както при работничките. 
Цялото тяло леко набраздено, по-грубо по главата и страните на мезосомата. 
Окосмяването от прилегнали космици обилно. По-дългите стърчащи или по- 
лустърчащи космици разположени отгоре на главата, на гърба и по задния 
край на тергитите на коремчето. Тялото от жълтеникаво-кафеникаво до тъм- 
нокафяво. Главата обикновено по-тъмна. 

Е р г а т о и д и и м ъ ж к и. Дължината на тялото 2,5—2,7 mm. 
Главата правоъгълна с вдлъбнат тилен край. Очите редуцирани — от 1—2 
фасетки, .разположени отпред. Антените 13-членни. Скапусът къс, дължина- 
та му приблизително равна на дължината на трите първи членчета на камши- 
ка, взети заедно. Мандибулите къси, плосковидни, без зъби. Мезосомата раз- 
делена от шевове на проторакс, мезонотум, мезоплеври и проподеум. Мезо- 
нотумът неразделен на скутум и скутелум; мезоплеврите неразделени на епи- 
мери и епистерни. Мезопроподиалното вдлъбване добре развито. Петиолусът 
в профил триъгълен със закръглен връх. Тялото кафеникаво-жълто; генита- 
лиите по-тъмни. 

Крилати мъжки. Дължината на тялото 2,5—2,7mm. Очите 
големи, разположени отпред. Дължината на бузата по-малка от максимална- 
та дебелина на скапуса. Антените 13-членни, нишковидни. Дължината на 
скапуса приблизително равна на дължината на 2-рото членче на камшика. 
Мандибулите къси, плоски, без зъби. Всички шевове на мезосомата изразени. 
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Скутумът в профил изпъкнал. Крилото с пълно жилкуване и четириъгълна 
втора радиомедиална клетка. Черни на цвят; проподеумът и петиолусът ка- 
феникави. Тялото с повърхностно пунктиране. 

Разпространение. Среща се на Азорските и Канарските ос- 
трови, в Мароко, Алжир, Испания, Южна Франция, Италия, Швейцария, 
Югославия, Гърция, Турция, Ливан, Крим, Кавказ. В Северна и Централ- 
на Европа понякога се среща в домовете и в оранжериите. 

В България установен в района на Петрич (21.06. 1951 —det. G. 
Kneitz). 

2. Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) 
Roger, 1859, Berl. ent. Zeitschr., 3:254 (Ponera), 2$, Emery, 1909:373, fig. 11 

(Ponera)-, Emery, 1916:33, (Ponera)-, Атанасов, 1936:21 (Ponera)-, S t i t z, 1939:61, fig. 
44-46 (Ponera); K u i ter, 1977:28, fig. 21, 28, 30 (Hypoponera). 

= androgyna Roger, 1859. Berl. ent. Zeitschr., 3:254 (Ponera, 9, Berlin). 
= exacta Santschi, 1923, Boil. Soc. Espan. Hist, nat., 23:133 (Ponera puncta- 

tissima ssp., Jyvostyla, Finnland). Syn. nov. 

P a 6 0 т н и ч к и (фиг. 17). Дължината на тялото 2,4—3 mm. Главата 
правоъгълна; тилният й край слабо вдлъбнат. Скапусът по-къс от тилния 
край на главата. Очите редуцирани до 1 фасетка. Топчестата антена 5-член- 
на. Мезопроподиалният шев добре развит. Шевът, отделящ мезонотума от 
мезоплеврата, неразвит. Мезопроподиалното вдлъбване ясно изразено. Пе- 
тиолусът в профил трапецовиден; площадката под него закръглена. Тялото 
гланцирано с едва изразена повърхностна скулптура. Окосмяването с прилег- 
нали косъмчета обилно; по-дълги полустърчащи и стърчащи косъмчета на 
върха на главата и мезосомата и на върха и долната страна на коремчето. 
Тялото жълтеникаво-кафеникаво. 
Женски (фиг. 16). Дължината на тялото 3—3,8 mm. Главата право- 

ъгълна с вдлъбнат тилен край. Очите силно изтеглени напред, така че дължи- 
ната на бузата по-малка от максималната дебелина на скапуса. Скапусът 
по-къс от тилния край на главата. Оцелите образуващи равностранен триъ- 
гълник. Скутумът слабо изпъкнал, дължината му (гледан отгоре) приблизи- 
телно равна на дължината на пронотума. Петиолусът и коремчето, както при 
работничките. Тялото гланцирано с изразена повърхностна скулптура; 
най-ясно фино набраздена скулптура в предната част на главата. Окосмява- 
нето с прилегнали косъмчета обилно; стърчащи косъмчета на петиолуса и по 
цялата повърхност, не само в задния край, както при Н. eduardi. Тялото 
жълтеникаво-кафеникаво до тъмнокафеникаво; главата обикновено по-тъмна. 

Мъжки. Ергатоидни. Липсват крилати. Дължината на тялото 3 — 
3,5 mm. Главата правоъгълна, малко сплесната с явно вдлъбнат тилен край. 
Очите редуцирани —с 1 фасетка. Антените 12-членни, коленчати с неизразе- 
на 4-членна главичеста антена. Скапусът по-дълъг от тилния край на глава- 
та. Мандибулите триъгълни с 3—5 зъба. На мезосомата само с мезопропо- 
диален и промезонотален шев, а също така със следи от шева между мезо- 
нотума и мезоплеврите. Гениталиите изтеглени в корема и невинаги забеле- 
жими. Тялото гланцирано с едва забележима повърхностна скулптура. Окос- 
мяването с прилегнали косъмчета обилно. Тялото жълто или кафеникаво- 
жълто. 

Разпространение. Космополит, широко разпространен в тро- 
пиците и субтропиците. вероятно от африкански произход. В Европа съще- 
ствува като синантроп и се среща в много големи градове. 

Биономия. Обитава оранжериите, парниците и цветните ле- 
хи, но поради скрития начин на живот се намира рядко. В България е наме- 
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0,5 mm 

Фиг. 17. Глава на работничка Ponera coarctata (a), Hypoponera edu- 
ardi (б) и Н. punctatissima (в), работничка Н. eduardi (г) и мъжки 

Н. eduardi (д) 

рен в саксии с примула в бившата Ботаническа градина в София, Средна го- 
ра, Мелник, Баня, Кулата, Силистра. 

5. Род Ponera (L atreille, 1804) 
L a t г е i 1 1 е, 1804, Nouv. Diet. Hist. Nat., 24:178 (типусен вид на Formica coar- 

ctata L a t r e i 1 1 e, 1802, по последващото означение Westwood, 1840, вж. също 
Taylor, 1967:6). 

Ревизия и пълна синонимика. Taylor (1967). 

Работнички. Мономорфни. Главата правоъгълна с прав и слабо 
вдлъбнат тилен край и закръглени тилни рабове. Очите напред; при някои 
видове от 1 сложно око или напълно редуцирани. Антените 12-членни, по- 
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някога с 4—5-членна главичеста антена. Основите на антените сближени и 
прикрити от челните площадки. Скапусът по-къс или малко по-дълъг от 
тилния край на главата. Предният край на клипеуса равномерно изпъкнал, 
без зъби. Мандибулите триъгълни с 2—3 едри зъба на върха и многобройни 
дребни зъбчета в дъвкателния край. Максиларните и лабиалните флагелуми 
2-членни. Горната повърхност на мезосомата в профил равномерно изпъкнала. 
Промезоноталният шев развит, мезопроподиалният шев развит или липсващ. 
Без шиповете или зъби на мезосомата и коксите. Средните и задните тибии с 
по 1 шпора; шпората на задната тибия гребеновидна. Нокътчетата прости. 
Петиолусът удебелен, рязко отделен от коремчето. Площадката под петиолуса 
или с „прозорче“ от полупрозрачна кутикула или перфорирана. Отзад с двой- 
ка зъби. Коремчето цилиндрично, първият му сегмент приблизително равен 
на втория. 
Же н с к и. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, но очите по-едри и прости. Оните напред; дължината на бузата по- 
малка от диаметъра на окото. Скутумът изпъкнал в профил, неприкриващ 
отгоре предната част на гръбчето. Без шипове или зъби на мезосомата и кок- 
сите. Петиолусът и коремчето, както при работничките. 

Мъжки. Крилати. Очите разположени отпред; дължината на бузата 
по-малка от дебелината на скапуса. Антените 13-членни, нишковидни; дъл- 
жината на скапуса приблизително равна или по-малка от дължината на 3-ото 
членче; 2-рото членче най-късо, дължината му приблизително равна на ши- 
рината. Предният край на клипеуса изпъкнал, без зъби. Мандибулите без 
зъби. Максиларните палпи 2—5-членни, лабиалните 2—4-членни. Без парап- 
сидални шевове. Средните и задните тибии с по 1 гребеновидна шпора. Но- 
кътчетата прости. Радиалната клетка затворена; върхът й върху пред- 
ния край на крилото. С2 радиомедиални клетки; 2-рата радиомедиална 
клетка обикновено триъгълна, по-рядко четириъгълна. С 1 дискоидална клет- 
ка. Петиолусът в профил триъгълен. Пигидиумът с ръб. 

Състав и разпространение. Известни са 29 вида, 1 от 
които обитава Северна Америка, 1 —Европа, 1 —Източна Палеарктика, и 
останалите — Индо-Австралийската област. 

Биономия. Броят на възрастните индивиди в семейството не пре- 
вишава 40. Най-често семейството на р. coarctata наброява 10—20 индивида. 
Гнездата обикновено са от 1 камера, често под камъните. Хищници — ловуват 
в листната постилка малки безгръбначни. Някои тропични видове обитават 
епифити. 

Ponera coarctata ((L atreille, 1802) 
L a t r е i 1 1 е, 1802, Bull. Soc. Philom. Paris, 3:65, pi. 3, fig. 1 (Formica, Lu- 

xemburg, Gentilly, France); M a y r, 1855, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 5:388 (Ponera, 3). 
= cotitracia L a t r e i 1 1 e, 1802, Hist. Natur. Fourmis, 195 (Formica, nom. nov. 

pro Formica coarctata L a t r e i 1 1 e, 1802). 
= tesiacea Emery, 1895, Mem. Acad. Sci. Bologna, 5:294 (Ponera coarctata var., 

$2, Corsica). 
= lucida Emery, 1898, Finska Vet. Soc., 20:7 (Ponera coarctata var., $, Lenkoran, 

Azerbaijan). 
= lucidula E m е r y, 1909, Deutsch. ent. Zeitschr., 370 (Ponera coarctata var., nom. 

nov. pro Ponera coarctata var. lucida E mery, 1898); Arnoldi, 1932:62. 
=crassisquama Emery, 1916, Rend. R. Acad. Sci. Bologna, n. s., 10:45 (Ponera 

coarctata var., $$, Abruzzo, Liguria, Italia). 
=atlantis S a n t s c h i, 1921, Boll. Soc. Espan. Hist, nat., 21:166, fig. 2 (Ponera 

coarctata var,, o, Le Kef, Tunisia). 
= colchica Ar no 1 di, 1932, Zool. Anz., 98:63 (Ponera coarctata coarctata var., 

Batumi, Georgia); W e s s е 1 i n o f f, 1936:131; Атанасов 1936:213. 

73 



74 



Работнички (фиг. 17, 18). Дължината на тялото 2,7—3,5 mm. 
Главата правоъгълна, дължината й 1,02—1,29 пъти по-голяма от ширината, 
тилният й край леко вдлъбнат. Скапусът колкото тилния край. Топчеста- 
та антена 5-членна. Мезопроподиалният шев и шевът, отделящ мезонотума от 
мезоплеврите, развити. Мезопроподиалното вдлъбване неизразено. Петио- 
лусът в профил удебелен. Площадката от долната част на петиолуса винаги 
с двойка къси зъбчета. В предната или средната част на площадката от вся- 
ка страна с ямичка. Понякога тези ямички плитки, слабо забелжими, но 
по-често сливащи се и образуващи полупрозрачно „прозорче“ от тънка ку- 
тикула. Главата с набраздена скулптура, слабо гланцирана. Мезосомата и 
коремчето гладки и гланцирани, фино пунктирани. Цялото тяло покрито 
доста гъсто с прилегнали или полустърчащи косъмчета; по-дълги косъмче- 
та върху клипеуса, на тръбната повърхност на мезосомата, петиолуса и 
коремчето; при много индивиди крайните части с къси полустърчащи косми. 
Окраската варираща от жълтеникаво-кафява до почти черна; крайните части 
по-светли — жълто-кафяви или кафеникаво-жълти. 
Женски (фиг. 18). Дължината на тялото 3,6—4,2 гшп. Сходни с 

работничките. Очите плоски. Оцелите добре развити. Дължината на бузата 
малко по-малка от максималния диаметър на окото, но по-голяма от мак- 
сималната дебелина на скапуса. Скутумът отгоре плосък, дължината му 
(гледан отгоре) приблизително равна на дължината на предното гръбче. 
Мезонотумът гъсто пуктиран. Петиолусът със стърчащи космици. 

Мъж к и (фиг. 18). Дължината на тялото 2,5—3,4 mm. Дължината на 
бузата по-малка от максималната дебелина на скапуса. Антените 13-членни, 
нишковидни. Скапусът по-къс от 3-ото членче (2-рото членче на флагелу- 
ма). Максиларните палпи 5-, лабиалните 3-членни. Скутумът в профил из- 
пъкнал. Крилата с пълен брой клетки и обикновено с триъгълна втора ра- 
диомедиална клетка. Петиолусът в профил триъгълен. Тялото с полустър- 
чащи косъмчета. Черни на цвят, краката и антените кафяви. 

Изменчивост. Пропорциите на главата, формата на петиолуса. степента на 
развитие на скулптурата и окраската на този вид силно варират. Въз основа на тези раз- 
личия са описани няколко вариетета. Както доказа Taylor (1967), всички тези ва- 
риации са в пределите на вътрешновидовата изменчивост. По наши наблюдения те също 
така са слабо свързани с географските промени. Популациите в България се отличават 
с тъмна окраска и силно развита скулптура. 

Разпространение. Видът е широко разпространен в Европа. 
Северната му граница на континента минава на 51—52° ширина, на Британ- 
ските острови —до 55:, източната достига Западен Копетдаг (Туркмения), 
а южната преминава през северната част на Африка (Мароко, Тунис, Ал- 
жир) и Мала Азия (Сирия). 

Б и оним и я. Най-голяма численост в България този вид достига в 
широколистните гори на среднопланинския пояс. Той е твърде разпростра- 
нен в подземния слой на буковите, габровнте и кестеновите гори. Много по- 
рядко се среща в нископланинските гори. 

2. Подеемейство Myrmicinae Lepeletier, 1836 

Диагноза. Петиолусът 2-членен. С жило. Максиларните пални 
2—6-членни, обикновено скъсени. Средните и задните тибии с 1 проста или 
гребеновидна шпора или без шпори. При работничките без очи. Женските 
и мъжките обикновено с крила, но при някои родове (Formicoxenus, Cardio- 
condyla) мъжките ергатоидни. Какавидите без пашкули. 
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Състав, разпространение. Известни са 139 съвременни и 
12 фосилни рода. По броя на видовете и разнообразието на жизнени форми 
това е най-голямото подсемейство мравки, разпространено по цялото земно 
кълбо. Най-голямо разнообразие се наблюдава в тропиците, но към това под- 
семейство се отнася и срещащата се в най-северните области мравка — 
Leptothorax acervorum. Най-древният представител на подсемейството — 
Eocenidris crassa, е описан от средния еопен (W i 1 son, 1985). 

В България са известни 50 вида, отнасящи се към 17 рода. Твърде ве- 
роятно е намирането на още 3 рода: Epitritus Em., Sifolinia Е m., Chale- 
poxenus Menozzi. 

1. Род Manica J u r i n e, 1807 
J urine, 1807, Xouv. _Meth, Class. Hym. 276 (типусен вид Formica rubida L a t- 

r e i 1 1 e, 1802, по монотипкя); Weber 1947:439: G. Wheeler, J. Wheeler, 
1970:130; Bernard. 1967:125. 

= Myrmica L a t r e i 1 1 е: M a y r, 1855:400 (part.); P у з c к и й, 1905:164 (part.); 
Emery, 1908:167 (part.). 

= Aphaenogaster subg. Neomyrma F o r е 1, 1914, Rev. Suisse Zool., 22:275 (типов 
вид Aphaenogaster (Neomyrmica)calderoni F o r е 1, 1914, по монотипия) (=Manica blad- 
leryi Wheeler). 

=Mymica subg. Oreomyrmica W. M. Wheeler, 1914, Psyche, 21:118 (типусен 
вид Formica rubida L a t r e i 1 1 e, 1802, по първоначално означение). 

= Myrmica subg. Neomyrmica F o r е 1: Emery, 1916:120; Атанасов, 1934: 
161; 1936:213; S t i t z, 1939:68; S a d i 1, 1951:239; А т а н a c o в, 1952:161. 

= Myrmica subg. Manica J u r i n e: Emery, 1921:65; F i n c i, 1926:81. 
Ревизия. G. W h е е 1 e r, J. Wheeler (1970). 

Синоними я. През 1855 г. Г. Майр включва Manica rubida (L a tr.) в род 
Myrmica L a t r. и означава Manica J u r i n е като по-млад синоним на Myrmica L a t r.. 
През 1914 г. независимо един от друг А. Форел и В. Л1. Вилер обръщат внимание на същест- 
вените отличия между М. rubida и близките й видове от останалите Myrmica и отделят 
тази група като нов подрод Neomyrma F о г е 1 и Oreomyrtna G. W h е е 1 е г. Въпреки 
че през 1921 г. Емери открива, че Neomyrma и Oreomyrtna са по-млади синоними на Ma- 
nica., неговата работа остава незабелязана от повечето европейски мирмеколози и почти 
всички изследователи използват названието Myrmica subg. Neomyrma. През 1947 г. Ве- 
бер обосновава отделянето на Manica като самостоятелен род и днес този статус на гру- 
пата е общоприет. 

Работнички. Мономорфни. Главата повече или по-малко право- 
ъгълна със закръглени тилни ръбове и слабо изпъкнал тилен край. Очите 
нормални —с много фасетки в средата на страните на главата. Антените 12- 
членни с неизявена топчеста антена. Челната площадка ясно различима. 
Клипеусът без зъби. Мандибулите триъгълни с 2—3 едри зъба на върха и 
многобройни дребни зъбчета в дъвкателния край. Максиларните палпи 
6-членни, лабиалните 4-членни. Мезосомата в профил с явно мезопроподиал- 
но вдлъбване. Проподиумът без шипове, понякога с малки тъпи зъбчета. 
Шпорите на задните тибии гребеновидни. Петиолусът възловиден с развита 
предна цилиндрична част. Постпетиолусът отдолу с издатък (североамерикан- 
ски видове) или с малко зъбче (М. rubida). Тялото само със заострени ко- 
съмчета. 
Женски. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, с прости очи. Горната повърхност на скутума плоска, неприкрива- 
ща отгоре предното гръбче. Шпорите, петиолусът и коремчето, както при 
работничките. 

Мъжки. Крилати, малко по-дребни от женските. Антени 13-членни, 
нишковидни. Дължината на скапуса приблизително колкото дължината 
на 2-рото членче на флагелума. Мандибулите триъгълни с 2—3 едри зъба 
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на върха и многобройни дребни зъбчета в дъвкателния край. Максиларните 
палпи 6-членни, лабиалните 4-членни. С парапсидални шевове. Радиалната 
клетка отворена. С 1 радиомедиална клетка, до половината разделена от 
влизащата в нея жилка. Дискоидалната клетка затворена. 

Състав, разпространение. Родът Manica включва 5 
вида, 4 от които са разространени в Северна Америка, а 1 —в Европа. 

Б и о н и м и я. Гнездата са в земята, често под камъни. Женските осно- 
вателки за разлика от останалите непаразитни Myrmicinae, не могат да от- 
делят първите работнички, без да получават допълнителна храна. Както мно- 
го примитивните Ponerinae те периодично излизат на лов, затваряйки входа 
на гнездото с растителни отпадъци (Le Masne, В о n a v i t a, 1969). 
Броят на мравките в 1 гнездо не превишава 1000 индивида. Отделните гнез- 
да често са свързани помежду си, образувайки поликалична система. В то- 
зи случай е трудно да се очертаят границите на семейството (G. Wheeler, 
J. Wheeler, 1970). Хищници, понякога събират труповете на насеко- 
мите. 

Manica rubida (L a t r е i 1 1 е, 1802) 

L a t r e i 1 1 e, 1802, Hist. Nat. Fourmis, Paris, 267 (Formica, $, Lyon, France); 
M a y r, 1855, Verh. Zool.-bot. Ges., Wien, 5:400 (Murmica, F o r е 1, 1892:315; 
Атанасов, 1934:161; 1936:213; 1952:20 

Работнички (фиг. 19). Дължината на тялото 5-—9 mm. Главата 
малко по-дълга, отколкото широка, отзад и отстрани слабо изпъкнала, ок- 
пипиталните ъгли закръглени. Мандибулите големи, триъгълни, с много- 
бройни (до 18) остри зъбчета, между тях 2 много големи апикални зъба. Мак- 
силарните палпи 6-членни, лабиалните 4-членни. Клипеусът със слабо из- 
пъкнал преден ръб и силно изпъкнал заден край. Челното поле триъгълно с 
къси дъги; очите големи. Скапусът в началото извит, малко надвишаващ ръ- 
ба на очите. Първото и последното членче на камшика най-големи. Петио- 
лусът продълговат, отпред вдлъбнат, отгоре закръглен, отдолу със слаб из- 
датък. Постпетиолусът отгоре дъговидно закръглен, отдолу почти прав с 
малък зъб. Окраската от кехлибареножълта до червено-кафява; задната част 
на първия коремен сегмент тъмнокафява; останалата част от светлокафява 
до жълта; клипеусът и челото тъмнокафяви. Предната повърхнина на гла- 
вата, мандибулите и челната площадка равномерно надлъжно набраздени; 
тилът и страните й рядко пунктирани. Пронотомът фино и гъсто напречно 
набразден, мезонотумът надлъжно, а проподеумът напречно набразден. 
Страните на торакса надлъжно набраздени; петиолусът и постпетиолусът 
гладки с по няколко точки; коремчето гладко. Главата и мезосомата матово 
гланцирани, петиолусът и постпетиолусът малко повече гланцирани, коремче- 
то огледално. Цялото тяло окосмено със средно дълги, жълтеникави стърча- 
щи косми, най-дълги на мандибулите и клипеуса. 

Женски. Дължината на тялото 9.5—13,0 mm. Формата на главата, 
както при работничките, но малко по-шнрока; антените по-къси. Промезо- 
нотумът в профил напред изпъкнал, скутелумът издаден назад. Базалната 
повърхнина на проподеума с конкавната образуващи нисък, тъп зъб. Окрас- 
ката почти както при работничките, но клипеусът, основите на крилата и 
скутелумът тъмнокафяви до черно-кафяви, мезонотумът с тъмно петно. Скулп- 
турата на тялото почти както при работничките, но петиолусът дъговидно 
набразден, страните надлъжно набраздени, постпетиолусът отгоре гладък, 
с единични точки и надлъжно набраздени страни. Окосмяването, както при 
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Фиг. 19. Торакс, петиолус и постпетиолус (а), глава на работничка (6), 
антени на работничка (в), торакс, петиолус и постпетиолус на женска (г), 
торакс, петиолус и постпетиолус на мъжки (д), глава на мъжка (е) и анте- 

на на мъжка (ж) Manica rubida (по S t i t z, 1939) 

работничките. Крилата леко кафеникаво опушени, жилкуването и стигмата 
бледокафеникави. 

Мъжки. Дължината на тялото8—10 mm. Главата малко по-тясна от 
торакса и малко по-широка, отколкото дълга; задният ръб изпъкнал; стра- 
ните почти прави. Мандибулите с 14 зъбчета, от които 2 големи апикални. 
Последните 4 членчета на максиларните палпи много по-дълги, отколкото 
при работничките; при лабиалните палпи само последното членче по-дълго, 
Клипеусът силно изпъкнал в задната част; челната площадка триъгълна. 
Проподеумът равномерно изпъкнал. Петиолусът в профил нисък, късо вдлъб- 
нат, отгоре дъговидно изпъкнал, отдолу с дълъг кил без шип, по-дълъг от 
постпетиолуса. Постпетиолусът малко по-широк с приблизително трапецо- 
видна форма. Коремчето тънко, краката дълги. Черни, силно гланцирани; 
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коремчето понякога от черно-кафяво до кафяво, с по-светли сегментни ръбо- 
ве, към края също светло с жълти генитални придатъци. Антените и краката 
тъмнокафяви; краят на камшика по-светъл. Мандибулите, клипеусът, чел- 
ните дъги и челната площадка силно надлъжно набраздени; долната страна 
на главата по-слабо набраздена. Пронотумът и мезонотумът надлъжно наб- 
раздени. 

Разпространение. Среща се в планините в Европа (Харц, 
Алпи, Апенини, Судети, Балкани, Карпати, Кавказ). Посоченото от Е m е- 
г у (1908) и др. разпространение на вида в Сибир е погрешно. 

В България е известен почти от всички наши високи планини от 900 
до 2700 т надм. в., а единични индивиди се срещат до 2925 m надм. в. по 
снежните склонове на вр. Мусала. Находищата с най-малка надморска висо- 
чина, в които е установен досега, са Маслен нос (20 т) и с. Дерманци, Ло- 
вешко (200 т). 

Б и о но м и я. М, rubida е предимно планински вид, който обитава поя- 
са на иглолистните гори и безлесната растителност. Гнезди в ливади, поляни, 
окрайнините на горите, до речни брегове, в скални групировки, сред тревиста 
растителност и по-рядко върху силно влажни терени. Гнездата са предимно 
под камъни, в земята, в корените на дърветата, над земята в пръст, про- 
расла с трева, обикновено с един или повече входове. Макар че няма агресив- 
но поведение, както своите родственици, той е единственият у нас вид, кой- 
то напада и хора. Много добре се защитава от други видове мравки — само 
след едно ужилване F. pratensis, F. cinerea или F. rufescens умират за някол- 
ко секунди (S t i t z, 1939). 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от май до септември. 

2. Род Myrmica Latreille, 1804 
L atreille, 1804, Nuov. Diet. Hist. Nat., 24:178 (типусен вид Formica rubra 

Linnaeus, 1758, по последващо означение Latreille, 1810). 

Работнички. Мономорфни. Главата повече или по-малко право- 
ъгълна със силно закръглени ръбове и слабо изпъкнал тилен край. Очите при- 
близително в средата на страните на главата, нормално развити —от много 
фасетки. Антените 12-членни, с дръжки от 3—4 членчета. Скапусът по-дълъг 
от тилната част на главата. При европейските видове челните дъги S-образ- 
ни. Клипеусът без зъби. Мандибулите триъгълни с малко (под 10) доста едри 
зъби. Максиларните палпи 6-членни, лабиалните 4-членни. Обикновено мезо- 
сомата в профил с явно мезопроподиално вдлъбване. Проподеумът с шипо- 
ве. Шпорите на задните тибии гребеновидни. Петиолусът възловиден или 
триъгълен в профил, с повече или по-малко развита цилиндрична част. 
Постпетиолусът отдолу без ръб, зъб или площадка. По тялото с няколко за- 
острени косъмчета. 
Женски. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, но с прости очи. Горната повърхност на скутума плоска; стутумът 
неприкриващ отгоре пронотума. Шпорите, стълбчето и коремчето, както при 
работничките. Проподеумът с ръбове или зъби. 

М ъ ж к и. Крилати, малко по-дребни от женските. Антените 13-членни, 
коленчати или слабо коленчати; дължината на скапуса прилизително равна 
на 3—4 членчета на камшика, взети заедно. Мандибулите триъгълни с някол- 
ко зъба. Максиларните палпи 6-членни, лабиалните 4-членни. С парапсидал- 
ни шевове. Радиалната клетка отворена, с 1 радиомедиална клетка, до 
половината разделена от влизащата в нея жилка. Дискоидалната клетка 
затворена. 
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Състав, разпространение. Холарктичен род, наброяващ 
около 70 вида. В Палеарктика северната граница на разпространение на 
Myrtnica приблизително съвпада с южната граница на тундрата. На юг се 
среща до Индия и Бирма, но само високо в планините. Фосили от рода са 
известни от късния еоцен (в балтийски янтар). В съвременната фауна съще- 
ствуват както типично горски (М. rubra, М. ruginodis), така и типично степ- 
ни (M.bergi, М. salina) видове. В Европа има около 20 вида, 10 от които са 
установени в България. 

Б и о н о м и я. Екологията и етологията на някои видове Myrmica 
са отразени в обширна литература, най-пълен обзор на която се съдържа в 
работата на В г i а п (1983). Вниманието към тях е свързано с това, че, от 
една страна, Myrmica са едни от най-масовите мравки в повечето наземни еко- 
системи на Палеарктика и, от друга, че тези мравки лесно се отглеждат и 
наблюдават в лабораторни условия. 

Семействата наброяват от неколкостотин (М. schencki, М. lobicornis) 
до няколко хиляди (М. rubra, М. scabrinodis) индивида. При много видове 
те са полигинни, понякога заемат няколко гнезда. Гнездата са в земята, мърт- 
вата дървесина, в мъховете, в планините често под камъните. В най-обикно- 
вения случай гнездото се състои от един вертикален ствол с дълбочина 20— 
50 cm с няколко хоризонтални камери. Някои гнезда (на М. rubra) имат ня- 
колко вертикални ствола и повърхностна система от пътища и камери. Ня- 
кои горски видове строят временни надземни постройки с височина до 10 cm 
от почвени частици и сухи остатъци от растения, където се намират какави- 
ди и крилати полови индивиди. 

Хранят се с дребни безгръбначни и техните трупове. Повечето от видове- 
те добиват храната си предимно в подземния слой, в тревата или сред мъхове- 
те. Предпочитат да ловуват в ливади. Много видове посещават колониите с 
листни въшки, но тази връзка е случайна —с охраняване на листни въшки 
и грижа за тях мравките не се занимават. При всички видове се наблюдава 
групово събиране на фураж. Нямат охраняема територия. Някои видове 
(М. myrmicoxena F о r., М. hirsuta Е 1 m е s) нямат работнички и са социални 
паразити на други видове. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Myrmica 

Работнички и женски 

1 (4) Скапусът плавно огънат в основата, без зъб или плоскост при огъване- 
то. Антенната ямка обгърната от задната страна с дъгообразна бразда, 
съединена с челната дъга. Петиолусът с развита цилиндрична част, в 
профил възловиден. Челото широко; челната площадка 1,04—1,13 
пъти по-широка от челото. 

2 (3) Петиолусът и постпетиолусът гладки или с набраздена скулптура. 
Шиповете на проподеума къси 1. М. rubra (L.). 

3 (2) Петиолусът и постпетиолусът с набраздена скулптура. Шиповете на 
проподеума дълги и тънки 2. М. ruginodis N у 1. 

4 (1) Скапусът остро огънат в основата, понякога с площадка или зъб в 
мястото на огъване. Ако антенната ямка отзад е ограничена от бразда, 
то петиолусът ъгловат в профил и тялото грубо набраздено. 

5(12) Скапусът без площадка, понякога с малък зъб в мястото на огъване- 
6 (7) Антенната ямка оградена отзад с 1 или няколко ясни дъгообраз- 

ни бразди. Скулптурата груба: на страните на петиолуса и постпе- 
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тиолуса винаги с няколко груби надлъжни бразди. Челото широко: 
челната площадка 1,04—1,15 пъти по-широка от челото. Едри (4 
—6 mm), обикновено тъмни 3. М. sulcinodis N у 1. 

7 (6) Антенната ямка отзад без дъгообразна бразда. Скулптурата по-сла- 
ба. Обикновено по-дребни (3—5 mm) и по-светли. Петиолусът в про- 
фил с повече или по-малко развита цилиндрична част; предната му 
повърхност преминаваща в горната с повече или по-малко закръглен 
ръб. 

8 (9) При повечето видове само предната част на челото покрита с надлъжни 
бразди, задната част на главата с клетъчновидна скулптура. Стра- 
ните на мезосомата при много работнички шагренови, без бразди. Стра- 
ните на петиолуса шагреновидни, без бразди. Основата на скапуса 
остро извита, винаги без зъб. Челото широко: ширината на челната 
площадка 1,04—1,08 пъти по-голяма от ширината на челото. . . 
 4. М. rugulosa N у 1. 

9 (8) Главата отгоре с надлъжни бразди. Страните на мезосомата винаги 
с отчетливи бразди; страните на петиолуса обикновено с повърхност- 
ни, но добре забележими бразди. 

Ю(П) Челото широко: ширината на челната площадка 1,04—1,20 пъти 
по-голяма от ширината на челото. Скапусът при сгъвката без зъб 
  5. М. gallieni Bondr. 

11(10) Челото тясно: ширина на челната площадка 1,22—1,44 пъти по-го- 
ляма от ширината на челото. При повечето индивиди скапусът на сгъв- 
ката със зъб, при част от индивидите с малка площадка (вж. също та- 
ка теза 13) 6. М. bessarabica N a s о п о v. 

12 (5) Скапусът на сгъвката с площадка. Челото тясно: ширината на челна- 
та площадка 1,18—1,80 пъти по-голяма от ширината на челото. 

13(14) Скапусът огънат под тъп ъгъл. На сгъвката с малка площадка, често 
зъб. При някои индивиди без площадка или зъбец. Предният ръб на 
петиолуса закръглен, горната му повърхност изпъкнала, без площад- 
ка (вж. също така теза 11) 6. М. bessarabica N a s о n о v. 

14(13) Скапусът извит под прав ъгъл, винаги с площадка. Предният ъгъл 
на петиолуса ясно изразен, обикновено с горна хоризонтална площад- 
ка. 

15(18) Антенната ямичка ограничена отзад с 1 или няколко ясни дъгообразни 
бразди. Площадката на скапуса насочена напреко, обикновено за- 
кръглена. 

16(17) Челото много силно стеснено зад челните площадки: ширината на чел- 
ната площадка 1,5—1,8 пъти по-голяма от ширинта на челото. Със 
слабозабележимо или без мезопроподиално вдлъбване. Постпетио- 
лусът в профил малко по-висок, отколкото дълъг (<5: скапусът къс, 
дължината му приблизително равна на дължината на първите 3 
членчета на камшика, взети заедно) . . . 9. М. schencki Е т. 

17(16) Челото по-слабо стеснено: ширината на челната площадка 1,35—1,5 
пъти по-голяма от ширината на челото. Мезопроподиалното вдлъбва- 
не явно. Височината на постпетиолуса явно по-голяма от дължината 
му (вж. в профил) (3: скапусът по-дълъг) 10. М. lobicornis N у 1. 

18(15) Ямичката на антените неограничена отзад с дъгообразни бразди. 
Площадката насочена по продължение на основната дължина на ска- 
пуса. 

19(20) Площадката на скапуса силно развита, масивна (<5: дължината приб- 
лизително равна на дължината на първите 4 членчета на камшика, 
взети заедно) 8. М. sabuleti М е i п е г t. 
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20(19) Площадката на скаПуса малка, често ширината й не по-голяма от де- 
белината на скапуса (3: дължината на скапуса не по-голяма от дъл- 
жината на първите 3 членчета, на камшика, взети заедно) . . . 
 7. М. scabrinodis N у 1. 

М ъ ж к и 
1 (8) Скапусът дълъг, достигащ тилния край на главата или подаващ се 

зад него; дължината на скапуса по-голяма от дължината на първите 
5 членчета на камшика, взети заедно. 

2 (5) Скутумът и скутелумът гладки и гланцирани, понякога в задната 
част на скутума с тънки бразди. 

3 (4) Външната повърхност на задните крака с къси прилежащи или полу- 
стърчащи космици 2. М. ruginodis N у 1. 

4 (3) Задните тибии с многобройни стърчащи косъмчета, по-дълги от поло- 
вината от дебелината на краката 1. М. rubra (L.). 

5 (2) Най-малко задната половина на скутума и скутелума скулптурирани, 
матови или слабо гланцирани. 

6 (7) Основите на скапуса постепенно извити. Цялата горна повърхност на 
мезосомата скулптурирана, матова .... 3. М. sulcinodis N у 1. 

7 (6) Основата на скапуса рязко огъната под тъп ъгъл. Предната част на 
скутума между парапсидалните шевове често без скулптура или с 
фина повърхностна скулптура, гланцирана  
 10. М. lobicornis N у 1. 

8 (1) Скапусът къс, недостигащ тилния край. 
9(10) Дължината на скапуса равна или малко по-голяма от дължината 

на първите 4 членчета на камшика, взети заедно. Скапусът с къси по- 
луотстоящи косъмчета, дължината им ненадвишаваща половината от 
дебелината на скапуса 8. М. sabuleti М е i n е r t. 

10 (9) Дължината на скапуса приблизително равна или по-малка от дължи- 
ната на първите 3 членчета на камшика, взети заедно. 

11(14) Окосмяването със стърчащи космици, на крайните части добре разви- 
то: на 1-вото членче на задните стъпала дължината на защитните ко- 
съмчета по-голяма от дебелината му. 

12(13) Петиолусът къс и висок: предната и горната му повърхности в профил 
под силно закръглен прав ъгъл. Окосмяването със стърчащи косъмче- 
та много обилно и дълго: на 1-вото членче на задните стъпала дългите 
стърчащи косъмчета насочени във всички посоки, така че във всяко 
положение то изглежда окосмено; дължината на стърчащите косъмче- 
та повече от 2 пъти превишаващо дебелината на 1-вото членче на стъ- 
палото 7. М. scabrinodis N у 1. 

13(12) Петиолусът нисък; предната и горната му повърхност в профил под 
закръглен тъп ъгъл. Окосмяването със стърчащи косъмчета по-сла- 
бо развито, отколкото при М. scabrinodis: дължината на стърчащите 
косъмчета на 1-вото членче на стъпалото обикновено повече от 2 пъти 
по-голяма от дебелината на членчето; при някои индивиди косъмче- 
тата на горната повърхност на стъпалото значително по-дълги, откол- 
кото косъмчетата на долната повърхност 6. М. bessarabica N asonov, 

14(11) Със слабо или без окосмяване със стърчащи косъмчета на крайните 
части: на 1-вото членче на задните стъпала дължината на космите не- 
превишаваща дебелината му. 

15(16) Петиолусът нисък; предната и горната му повърхност в профил под 
закръглен тъп ъгъл. Скапусът извит в основата си  
 9. М. schenecki Е гп. 

16(15) Петиолусът висок; предната и горната му повърхност в профил под 
закръглен прав ъгъл. Скапусът в основата прав. 



17(18) Скутумът между парапсидалните шевове с тънка повърхностна скулп- 
тура 5. М. gallieni Bondr. 

18(17) Скутумът между парапсидалните шевове гладък и гланциран . . . 
   4. М. rugulosa N у 1. 

1. Myrmica rubra (L i n n а е u s, 1758) 

Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:580 (Formica, ?, Europa); Y a r r o w, 
1955, Proc. R. Ent. Soc., 24:113 (Myrmica); A p н o л д и, 1970:1839; Арнолд u, 
Длусски ft, 1978:530; Collingwood, 1979:52, fig. 25, 43, 53, 59. 

— iaevincdis N у 1 a n d e r, 1846, Act. Soc. Sci. Fennicae, 2:927 (Myrmica, 998); 
P v 3 c к и ft, 1905:662; E m e r y, 1908:170 (M. rubra ssp.): F i n z i, 1926:83; S t a r- 
k e, 1939:78; W e b e r, 1947:78; S a d i 1, 1951:339; А т а н a c o в. 1952:26 (M. rubra 
ssp.); Bernard, 1968:119; Kutter, 1977:65; fig. 41, 43, 46-49. 

C и н o и и м 11 я. M. rubra и M. ruginodis. Описанието на Formica от Линей е 
било непълно и е могло да бъде в еднаква степен отнесено към описаните по-късно от Ни- 
ландер М. laevinodis и М. ruginodis. Е м ери (1908), S t i t z (1914), Z a 1 e z k у (1939), 
Атанасов (1952) и др. разглеждали М. laevinodis 11 М. ruginodis като подвидове на 
М. rubra. Такова означение противоречи на Кодекса на зоологическата номенклатура от 
1961 г., тъй като съгласно правилника не може да съществува вид с няколко подвида без 
номинален подвид. Следвало е или въобще да се откажат от названието rubra, приемайки 
го за nomen nudum, или да се признае едно от названията на Ниландер за по-млад си- 
ноним на Formica rubra L.. Рузскнн избира първия път, като означава като номинална 
форма М. laevinodis, a М. ruginodis — като подвид на този вид. Той е последван и от други 
автори (F i n z i, 1926, и др.), но те разглеждат вече laevinodis и ruginodis като самостоя- 
телни видове. От друга страна, W е be г (1947), а след него и S a d i 1 (1951) означават 
М. ruginodis N у 1. като по-млад синоним на Formica rubra L. Едва през 1955 г. Ярроу 
разрешава този въпрос, като изучава типовете на Линей. Оказва се, че от 8 екземпляра, 
означени от Линей като Formica rubra, 7 принадлежат към М. scabrinodis N у 1., а 1 — 
към М. laevinodis. Последният екземпляр бил означен като лектотип и съответно назва- 
нието laevinodis било ликвидирано като по-млад синоним на М. rubra (L.). Независимо от 
това някои мпрмеколозн продължавали по традиция да използват названието М. lae- 
vinodis (В е r n а г d, 1968; Baroni Urbani, 1971; Kutter, 1977), въпреки 
че това противоречи на Кодекса. Следвайки Ярроу, Арнолдн и К.олингвуд, ние използваме 
названието rubra, а М. laevinodis N у 1. разглеждаме като по-млад синоним на Formica 
rubra Linnaeus. 

Работнички. Дължината на тялото 3,5—5 mm. Дължината на 
на главата 1,23—1,29 пъти по-голяма от ширината. Скапусът плавно 
извит, без зъб или площадка на огъването. Челото широко; максималното 
разстояние между челната площадка 1,04—1,12 пъти по-голямо от ширината 
на челото. Ямичката на антените отзад ограничена от дъгообразна бразда, 
съединена с челната дъга. Пронотумът дъговиден, мезонотумът малко изда- 
ден, проподеумът пред шипа леко изпъкнал. Проподиалният шип с широка 
основа, приблизително толкова дълъг, колкото разстоянието в основата му, 
в профил прав или леко надолу или нагоре извит. Петиолусът в профил тесен, 
с ъгловато закръглен връх, отпред и отзад еднакво дълъг, почти правоъгълен. 
Постпетиолусът малко по-къс с изпъкнал връх, напред полегат. Окраската 
кехлибарена, бледо червеникаво-жълта до кафява; предната повърхнина на 
главата, често и коремчето по-тъмни от мезосомата; мандибулите, краката и 
антените от жълти до червеникаво-жълти, крайните членчета по-тъмни. Главата, 
клипеусът и мандибулите надлъжно набраздени, особено окципиталните страни 
на главата с фино анастомозно набраздяване, наподобаващо мрежовидно. Челната 
площадка гладка и гланцирана. Скулптурата на мезосомата по-равна, отколкото 
на главата и по-неправилна, пронотумът с дъговидни, напречни, понякога над- 
лъжни набраздявания. Мезонотумът най-често напречно, понякога надлъжно 
набразден или набръчкан. Основата на проподеума често ясно напречно 
набраздена, рядко надълго или набръчкана. Страните на мезосомата над- 
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Фиг. 20. Глава на Myrmica rubra (a), M. ruginodis (б) (ориг.), работнички 
vinodis (е) 



M. laevinodis (в), М. ruginodis (г), женска М. laevinodis (д) и мъжка М. 1ае- 
(по К u t ter, 1977) 



лъжно набраздени. Тялото гланцирано, особено върхът на петиолуса и пост- 
петиолуса, най-силно на стръмнината на проподеума и коремчето. 

Тялото добре окосмено с отстоящи, средно дълги, кафяво-жълтеникави кос- 
ми, по антените и краката косо наклонени.. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 4,5 — 7,0 mm. Главата малко по-широ- 

ка, отколкото при работничките. Мезосомата в профил със слабо изпъкнал 
гръб; мезонотумът по-нисък от пронотума, напред равен, завършващ полегато; 
пронотумът отвесен. Скутелумът назад слабо показващ се. Базалната повър- 
хнина на проподеума под 45°, надолу още по-стръмна. Проподеалният шип 
върху широка основа, малко по-дебел, отколкото при работничките. Пети- 
олусът и постпетиолусът почти еднакви с тези на работничките. Окраската 
най-често по-тъмна, отколкото при работничките, особено в предната част 
на главата. Горната страна на пронотума, основата на крилата и метаноту- 
ма черно-кафяви; първият коремен сегмент отгоре и отзад често тъмнокафяв; 
антените и краката жълти. Скулптурата и окосмяването приблизително, как- 
то при работничките. Крилата стъкленосветли, леко кафеникаво опушени, 
жилкуването и птеростигмата бледокафеникаво-жълти. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 4,5—5,5 mm. Главата малко по-широ- 
ка, отколкото дълга; задният ръб и страните леко изпъкнали; окципиталните 
ъгли широко закръглени. Мандибулите със 7—10 малки и 1 дълъг, остър апи- 
кален зъб. Клипеусът силно изпъкнал. Челните дъги по-широки от третина- 
та на главата; челната бразда къса. Дръжките на антените в основата леко из- 
вити, дълги, колкото половината на камшика; членчетата по-дълги, откол- 
кото широки, второто членче по-дълго от първото, следващите 4 по-къси от 
следващите, последните 4 членчета без ясно удебеление. Очите големи, в 
средата на страните. Мезосомата в профил със слабо изпъкнал гръб, мезо- 
пронотумът падащ стръмно напред. Базалната повърхнина на проподеума 
леко полегата, образуваща тъпо изпъкнали ъгли от двете страни. Петиолу- 
сът възловиден, в профил с почти права предна и силно закръглена горна по- 
върхност. Дължината на постпетиолуса малко по-малка от височината. Ок- 
раската черна, кафяво-черна до кафява; антените, тибиите и тарзусите често 
по-светли до жълто-кафяви. Главата фино надлъжно набраздена; клипеу- 
сът отпред напречно набразден; окципиталните повърхнини често мрежовид- 
ни. Пронотумът и отпред мезонотумът гладки; задната част на мезонотума и 
скутелумът неправилно фино набраздени. Проподеумът по страните дъговид- 
но и равно надлъжно набразден; базалната (стръмната) повърхнина гладка. 
Петиолусът, постпетиолусът и коремчето гладки. Всички части силно 
гланцирани. Окосмяването със стърчащи косъмчета обилно. Крайните 
части със стърчащи косъмчета; на задните крака дължината на косъм- 
четата повече от половината от дебелината на крака. Крилати, както при 
женските. 

Разпространение. Транспалеарктичен бореален вид. В Бълга- 
рия се среща навсякъде на височина над 1500 т. На по-малки.височини оби- 
тава силно засенчени гори (клисури по бреговете на ручеи). 

Б и о н о м и я. Гнезди в земята или мъртвата дървесина. Често обра- 
зува поликалични семейства, заемащи няколко гнезда. Крилати индивиди се 
наблюдават от юни до септември. Брачният полет обикновено е през август 
(Атанасов, 1936). 

2. Myrmica ruginodis N у 1 a n d е г, 1846 

N у 1 а п d е г, 1846, Act. Soc. Sci. Fennicae, 2:929 ($$<?, N. Europa); P у з к и й, 
1905:671 (М■ laevinodis ssp.); Emery, 1908:171 (M. rubra ssp.); Finzi, 1926:85; 



Starke, 1939:83; Атанасов, 1952:27 (M. rubra ssp.); Bernard, 1968:120; 
Арнолд и, 1970:1839; K u t ter, 1977:67, fig. 42, 45, 50; Coll ingwoo d, 1979; 
53, fig. 7, 26, 42, 52, 58. 

—rubra (nec Linnaeus, 1758); W e b e r, 1947:448; S a d i 1, 1951:240. 

Работнички (фиг. 20). Дължината на тялото 4,5—5,5 mm. Гла- 
вата и антените, както при М. rubra. Шиповете на проподеума по-дълги и 
по-тънки, отколкото при М. rubra-, дължината на шиповете по-голяма от 
разстоянията между техните краища. Скулптурата по-груба, отколкото при 
М. rubra-, на петиолуса и постпетиолуса с бразди. Площадката между шипо- 
вете на проподеума напречно набраздена. Окраската обикновено тъмна, по- 
тъмна, отколкото при М. rubra. По останалите белези сходен с М. rubra. 

Женски. Дължината на тялото 5—7 mm. Сходни с М. rubra с из- 
ключение на по-дългите шипове на проподеума и с наличието на набраздена 
скулптура на петиолуса и постпетиолуса. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 5—6 mm. Проподиалните ъгли в про- 
фил по-малко набраздени, игловидни. Скулптурата на тялото по-релефна, 
отколкото при М. rubra. Средните и задните тибии с къси, прилягащи косми- 
ци. 

Разпространение. Транспалеарктичен бореален вид. Уста- 
новен е във всички високи планини на България до 1700 m надм. в., но се 
среща и по-ниско, даже в равнинни влажни райони. 

Биономия.М. ruginodis обитава смесените, буковите и началото на 
иглолистните гори. Гнезди в поляни, влажни ливади, до скални групировки, 
в близост с течащи потоци и в окрайнините на горите. Строи гнездата си под 
камъни, в стари загнили пънове, под кората им, в корените и почвата около тях 
или под мъха, който ги покрива. Понякога изгражда гнезда и под кората на 
вегетиращи дървета, които са загнили в основата си, дори и в загнили и 
повредени клони. Често гнезди в песъчливи и глинесто-песъчливи почви. 

3. Муrmica sulcinodis N у 1 a n d е г, 1846 

N у 1 a n d е г, 1846, Act. Soc. Sci. Fennicae, 2:934 ($<?, Helsingfors, Finlandia). 
— perelegans Curtis, 1854, Trans. Soc. Linn., London, 2:214 (3); F o r е 1, 1892: 

325; Атанасов, 1936:215; 1952:30; 1964:79. 

Работничк и. Дължината на тялото 4—5,5 mm. Главата 1,08— 
1,22 пъти по-дълга, отколкото широка. Скапусът рязко извит в основата, об- 
разувайки тъп ъгъл. Някои индивиди с малко зъбче в извивката, но по- 
често без зъбче. Челото широко; максималното разстояние между челните пло- 
щадки 1,04—1,15 пъти по-голямо от минималната ширина на челото. Антен- 
ната ямичка отзад ограничена от 1 или няколко ясни дъгообразни бразди. 
Проподиалният шип дълъг, остър и нагоре малко кос. Петиолусът в профил 
с по-широка равнонзпъкнала горна част, напред наклонена и леко вдлъбната. 
Пост петиолусът нагоре силно изпъкнал, отпред по-полегат. Главата кафе- 
никаво-черна до тъмнокафява; мезосомата и петиолусът тъмнокафяви до 
червено-кафяви; коремчето тъмнокафяво до кафяво, краят му по-светъл; 
мандибулите, антените и краката кафяви. Главата, мезосомата, петиолусът 
и постпетиолусът силно надлъжно набраздени; клипеусът и мандибулите 
грубо набраздени; челната площадка фино надлъжно набраздена. Челните 
дъги, окципиталните повърхнини заедно със задния край, страните и долна- 
та повърхнина на главата фино мрежовидно набраздени (анастомозно). 
Вдлъбнатата част на проподеума и коремчето огледално гладки. Цялото тя- 
ло с бледочервеникави стърчащи косъмчета, по антените, краката и коремче- 
то назад наклонени. 
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Женски. Дължината на тялото 5,5—7,0 mm. Главата сходна с та 
зи при работничките, но малко по-широка. Проподиалните шипове малко по- 
къси и по-удебелени. Петиолусът и постпетиолусът, както при работничките. 
Основната окраска, както при работничките. Кафеникаво-черни върху гор- 
ната страна на пронотума, с по-голямо удължено петно върху всяка страна 
на мезонотума, отзад на скутелума, проподеума и горната страна напетио- 
луса и постпетиолуса, често и върху края на бедрата. Скулптурата и окосмя- 
ването, както при работничките. Крилата стъкленосветли, с лек кафеникав 
оттенък. 

Мъжки (фиг. 21). Дължината на тялото 5,5—6,5mm. Челните дъ- 
ги широки колкото 1/3 от ширината на главата. Дръжката на антените пове- 
че от 2 пъти по-къса от камшика; 2-рото членче с 1V3 пъти по-дълго от след- 
ващите 4 поотделно. Проподеумът в профил с леко изпъкнала базална повърх- 
нина и вдлъбната задна част, образуващи тъп ъгъл, с 2 къси закръглени шип- 
чета. Петиолусът с широка и равномерно изпъкнала горна част, отпред стръм- 
на, отзад полегата. Постпетиолусът равномерно изпъкнал, по-къс от петио- 
луса. Окраската черна, мандибулите, антените и краката кафяви, краят на 
коремчето жълтеникав. Главата до предния край на клипеуса надлъжно 
набраздена, понякога неясно и повече набръчкана; окпипиталните повърх- 
нини и страните мрежовидни. Мезосомата надлъжно набраздена, понякога 
повече набръчкана; отпред пронотумът повече дъговидно набразден; вдлъб- 
натината на епинотума гладка. Петиолусът надлъжно набразден или набръч- 
кан; постпетиолусът почти гладък. Коремчето гладко. Крилата, както при 
женските. 

Разпространение. Широко разпространен в палеарктичната 
област, но не често срещан. Среща се от арктична Норвегия, южно в Средна 
и Западна Европа до Пиренеите, Алпите, Апенините, югоизточно от Карпа- 
тите, Крим, Кавказ и източно в Сибир, Монголия, Китай. 

В България разпространен предимно във високите планини от 900 до 
2200 m надм. в. 

Биономия. Планински вид, който обитава иглолистните и буковите 
гори, и безлесната растителност. Гнезди в открити и затворени ливади, по- 
ляни, крайпътни биотопи, окрайнините на горите и по-рядко в скални гру- 
пировки и мочурливи терени. Гнездата си изгражда под камъни, в земята, 
в стари дънери, в скалите под мъхове, лишеи и в коренища. Понякога пост- 
роява малки куполовидни гнезда от треви, различни по форма камерки, под- 
силени с пясък и дребна пръст. Понася съседство с други видове (Formica 
lemani, Camponoius herculeanus, Lasius flavis и др.). 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември; сватбе- 
ният полет е през юли и август.. 

4. Myrmica rugulosa Н у 1 a n d е r, 1848 

N у 1 a n d е г, 1848, Act. Soc, Sci. Fennicae, 3:32 (2$, Helsingfors, Finlandia); 
M a y r, 1855, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 405 (3); F o r е 1, 1892:315. 

Работнички (фиг. 22). Дължината на тялото 3,0—4,3 mm. Гла- 
вата 1,18—1,26 пъти по-голяма, отколкото широка. Скапусът рязко огънат в 
основата, без зъб или площадка при огъването. Челото широко; максимално- 
то разстояние между челните площадки 1,04—1,08 пъти по-голямо от минимал- 
ната ширина на челото. Антенната ямичка отзад с дъгообразна бразда. Ме- 
зопроподиалното вдлъбване ясно изразено. Шиповете на проподеума дълги, 
дължината им 1,5—2 пъти по-голяма от ширината. Петиолусът с къса цилин- 
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Фиг. 22. Глава на работничка (а), скапус на работничка (б), торакс на ра- 
ботничка (е) и мъжка (г) Myrmica rugulosa (орнг.) 

дрична част, в профил ръбест, горната му повърхнина равномерно изпъкнала, 
необразуваща площадка. Постпетиолусът в профил къс, висок, горната му 
повърхнина изпъкнала с изтеглен назад връх. Тялото червеникаво-жълто; 
върхът на главата и коремчето често затъмнени. Предната част на главата 
с надлъжни бразди, в задната част преминаващи в клетъчна скулптура. 
Страните на мезосомата често със слабо изразена шагренова скулптура и 
бразди. Страните на петиолуса и постпетиолуса с шагренова скулптура. 

Женски. Дължината на тялото 4,6—5,22 шгп. Сходни с работничките. 
Скулптурата, както при работничките, но страните на мезосомата с надлъжни 
бразди. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 4,0—4,8 ram. Скапусът къс, дължина- 
та му приблизително равна на дължината на първите 3 членчета на камшика, 
взети заедно. Основата на скапуса права. Петиолусът къс и висок; предната 
и горната му повърхнина в профил под закръглен прав ъгъл. Дължината на 
постпетиолуса малко по-голяма от височината му. Тялото гланцирано, ску- 
тумът изцяло гладък. Окосмяването със стърчащи косъмчета слабо. Крака- 
та и скапусът с къси стърчащи косъмчета. Дължината на полустърчащите 
косъмчета на 1-вото членче на задното стъпало непревишаваща диаметъра 
на членчето; космиците на външната част на членчето по-дълги, отколкото 
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на вътрешната. Дължината на космиците на скапуса по-малка от дебелината 
на скапуса. Окраската от кафява до тъмнокафява. 

Разпространение. Широко разпространен вид в Европа. На 
север достига Дания, Южна Швеция и Южна Финландия. В Норвегия и 
на Британските острови липсва. На изток се среща до Волга. 

В България се среща рядко, предимно по склоновете на Родопите (при 
Пещера, Асеновград, Чепеларе, Момчилград, Смолян, Радуил), Рилски ма- 
настир, над Берковица, полите на Вежен и Чумерна, не по-високо от 1200 ш 
надм в. Възможно е част от тези находища да се отнасят за М. gallieni 
Bon dr., тъй като до неотдавна повечето от европейските изследователи не 
различаваха тези видове. 

Б и о н о м и я. Обитава сухи и топли биотопи по склоновете на плани- 
ните, в покрайнините на смесени гори, по речни долини, хълмисти и равнинни 
терени, до блата и езера, градини със сливови насаждения. Гнездата се сре- 
щат предимно в ливади, поляни, крайпътни биотопи, по каменисти и пус- 
теещи места с камениста и песъчлива почва. Те се изграждат под камъни, в 
земята, под стари пънове и сред натрупани растителни остатъци, пръст и 
пясък, върху мочурливи разливи с много входове и изходи. Малки куполо- 
видни гнезда се наблюдават над земята с 8—12 входа и изхода. 

5. Му r mica gallieni Bon droit, 1919 

Bondroi t, 1919, Ann. Soc. Ent. Belg., 59:150 (2, Hante-Marne, Latrecy); Col- 
ling w ood, 1 979:48 (Q c <$), fig. 28, 46, 65. 

= limanica Ar no 1 di, 1934, Folia Zool. Hydrobiol., 6:162 (M. rugulosa ssp., 2 9 T, 
Змиев, Харковска обл.): Ar no 1 di, 1970:1840. 

=chersonensis A r n o 1 d i, 1934, Folia Zool. Hydrobiol., 6:164 (M. rugulosa limanica 
var., 2 o. Херсон). 

=slrandi Arnol di, 1934, Folia Zool. Hydrobiol., 6:164 (M. rugulosa limanica 
var., 5). 

=jacobsoni K u t ter, 1963, Bull. Soc. Ent. Suisse, 36:133 (22 3, Meerbusen bei 
Riga, Inst. Oesel. Estlands): Arnol d i. 1970:1840 (M. limanica ssp.); K u t ter, 1970: 
65, fig. 39, 40. 

= bergi S a d i 1, 1951:244 (пес R u z s k y, 1905). 
Си но н ii м и я. Конспецифичността на M. limanica A r n. и M. jacobsoni K u t t. 

са установени от Арнолд и (1970), който разглежда jacobsoni като подвид на М. 
limanica и описва втория подвид на този вид — М. limanica obensis от Западен Сибир. 
Тезн форми според Арнолди се отличават по формата на петиолуса на работничките и по 
степента на развитие на окосмяването със стърчащи косъмчета при мъжките. Изучаването 
на типовете от Арнолди и Кутер, а също така на обширни материали от територията на 
бившия СССР показа, че по тези признаци се наблюдава пълно покритие на трите форми и 
по тази причина отделянето на подвидове според нас няма смисъл. В публикацията на 
Арнолди е посочено, че формата, която S a d i 1 (1951) определя като М. bergi, е иден- 
тична не с Л1. bergi R u z s., ас М. limanica. Арнолди също така определя като синоними 
на М. limanica описаните от него по-рано вариетета на chersonensis и slrandi. 

През 1979 г. Колингвуд доказва специфичността на М. jacobsoni и описаната по- 
рано от Бондруа М. gallieni. По този начин всички посочени форми следва да се разглеж- 
дат като по-млади синоними на М. gallieni В о n dr. 

Работнички. Дължина на тялото 4,5—5 mm. Главата 1,12—1,22 
пъти по-дълга, отколкото широка. Скапусът рязко огънат в основата, без 
зъб или площадка на свивката. Челото широко; максималното разстояние 
между челните площадки с 1,04—1,22 пъти по-голямо от минималната шири- 
на на челото. Ямичката на антените отзад обхваната от дъгообразна бразда. 
Мезопроподиалното вдлъбване ясно изразено. Шиповете на проподеума мал- 
ко по-дълги и тънки, отколкото при М. rugulosa-, дължината на шипа 1,5— 
2,2 пъти по-голяма от ширината. Петиолусът, както при М. rugulosa-, пост- 
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Фиг. 23. Глава на работничка (а) и антена на мъжка (б) Муг- 
mica gallieni (ориг.) 

петиолусът относително по-дълъг, горната му повърхност изпъкнала и върхът 
изтеглен назад. Тялото червеникаво-жълто до кафеникаво-жълто; горната 
част на главата и коремчето обикновено по-тъмни. Цялата горна част на гла- 
вата, страните на мезосомата,-петиолусът и постпетиолусът на всички инди- 
види надлъжно набраздени. Клетъчната скулптура само върху страните на 
главата над очите. 

Женски. Дължината на тялото 6—6,5 mm. Сходни с работничките. 
Скулптурата им, както при работничките. 

Мъж к и (фиг. 23). Дължина на тялото 5,5—6 mm. Сходни с мъжките 
М. rugulosa, но с по-развита скулптура; скутумът между парапсидалните ше- 
вове с тънка повърхностна скулптура. Окосмяването със стърчащи косъмче- 
та при екземплярите от Украйна по-слабо, отколкото при М. rugulosa; ня- 
кои косъмчета на скапуса приблизително равни на дебелината му. При някои 
екземпляри от Северна Европа дължината на косъмчетата на скапуса не- 
превишаваща дебелината му. Окосмяването на тибиите също по-гъсто и 
по-дълго при екземплярите от Украйна, отколкото при екземплярите от Се- 
верна Европа. 

Разпространение. Среща се в Дания, Швеция, Финландия, 
Франция, Чехословакия, Швейцария, България, Европейската част на бив- 
шия СССР — от южната част на Украйна до Латвия и Естония, на изток до 
Северен Казахстан (Боровое) и Западен Сибир (Тоболск). 

За България видът се разглежда за първи път от Витоша (leg. Д л у с- 
с к и й, 1957). 

Биономия. В Украйна се среща обикновено във влажни места, по- 
някога по бреговете на лиманите. На север обитава торфените блата заед- 
но с Formica transcaucasica N a s s. (=F. picea N у 1.). 
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6. Myrmica bessarabica N a s o n o v, 1889 

N a s o n o v, 1889, Tp. Лаб. зоол. МГУ, 4:46 (M. scabrinodis var., $, Талищево, 
Бесарабия); Ruzsky, 1905:688 (М. scabrinodis? var.). 

=?specioides Bondroit., 1918, Ann. Soc. Ent. France. 87:100 ($$o, Belgie et 
France); C o 1 1 i n g w o o d, 1962, Ent. Nont. Mag., 98:18; Kutter, 1977:70, fig. 
66, 68; C o 1 1 i n g wo o d, 1979:56, fig. 30, 36, 48, 54. Syn. nov. 

=sancta K a r a w a j e w, 1926, Mem. Class. Sci. Phys. Math. Kiev, 4:67 (M. scab- 
rinodis var., 2, Карадаг, Крим); A p н o л д и, 1970:1840 (part.); Атанасов, Ва- 
силева, 1976:217. Syn. nov. 

=caucasica Arnol d i, 1934, Folia Zool. Hvdrobiol., 6:165 (nom. nov. pro M. 
rugulosa var. ruguloso-scabrinodis K a r a \v a j e v, 1929); Арнолди 1970:1841 (M. 
sancta ssp.). Syn. nov. 

= balcanica S a d i 1, 1951, Acta ent. Mus. Nat. Pragae, 27:253 ($ $ o, Чехословакия, 
България). Syn. nov. 

=scabrinodoides S a d i 1, Acta ent. Mus. Nat. Pragae, 27:255 (M. balcanica var., 
?, Чехословакия), Syn. nov. 

= ruguloso-scabrinodis K a r a w a j e v, 1929, Mem. Class, Sci. Phys. Math. Kiev, 
8:205 (M. rugulosa var., $ $ o, Северен Кавказ, nom. preocc., nec F o r е 1, 1874). Syn. 
nov. 

Синонимия. Въпреки че описанието на М. scabrinodis var. bessarabica N а- 
s о n о v е било много кратко, в него се описва главният отличителен признак на тази 
форма, разглеждана сега като самостоятелен вид: „Антените са извити в основата на ска- 
пуса съвсем слабо, образувайки тъп ъгъл, над който отгоре се подава тъп зъб“ (Н а с о - 
нов, 1889:36). К.акто писа Р у з с к и й (1905:688), „този признак. . . е така съществен, 
че дава право да се отдели тази мирмика като своеобразна раса или даже вид“. Два ек- 
земпляра обаче на Насонов, с етикет „Бесарабия“, които е видял Рузский, са принадле- 
жали, както писа той, към типичната М. scabrinodis. Трябва да се отбележи, че Рузский 
не е различавал М. scabrinodis, М. sabuleti, с което се обяснява този факт, че Вебер опре- 
деля bessarabica като синоним на М. sabuleti (W е ber, 1948:288). 

Изучавайки колекцията на Е1асонов, намираща се в Зоологическия музей на Мос- 
ковския университет, открихме тип на тази форма с надпис „Талищево, Бесарабия“ (сега 
територия на Молдова). Тази работничка принципно по нищо не се различава от работ- 
ничките М. sancta, описани от Караваев от Крим през 1926 г., и М. baenica, описани от 
Садил от Чехословакия и България през 1951 г. Конспецифичността на последните два 
вида преди това беше доказана от А р н о л д и (1970). В колекцията на Насонов се сре- 
ща също така екземпляр от М. sabuleti с надпис „Бесарабия“. Както се вижда, работнички 
от тази серия е видял и Рузский. 

В посочваната работа Арнолди запазва като самостоятелен подвид М. sancta ssp. 
caucasica А г n., описан от Караваев през 1929 г. под названието М. rugulosa var. rugu- 
loso-scabrinodis (nom. oraeoc.) от няколко места на Северен Кавказ. При това той посочва, 
че caucasica се отличава от типичната sancta „с по-правилната си надлъжна скулптура на 
челото и темето“ при работничките и с по-развити преподиални шипчета на мъжките. 
Изучаването на типовете, а също така на обширни материали от Крим (типично место- 
обитаване на М. sancta) и Кавказ (местообитаване на ssp. caucasica) показа, че по тези 
признаци се наблюдава пълно покриване и сигурни признаци за различаване на тези форми 
липсват. По този начин според нас М. sancta Каг., М. sancta caucasica A r n., M. 
balcanica S a d i 1. а също така M. balcanica var. scabrinodoides S a d i 1 трябва да се раз- 
глеждат като по-млади синоними на М. bessarabica N a s о n о v. 

Colling wood (1962, 1979), а след него Kutter (1977) разглеждат М. 
sancta и AI. balcanica като по-млади синоними на М. specioides. Тъй като М. specioides 
беше описана от Бондруа през 1918 г., този вид би било логично да се разглежда като 
по-млад синоним на М. bessarabica. 

Работнички (фиг. 24). Дължината на тялото 3,5—5 mm. Главата 
1,17—1,26 пъти по-дълга, отколкото широка. Скапусът извит в основата под 
тъп ъгъл. при повечето индивиди в мястото на огъване с тъп зъб, рядко с 
малка площадка. Челото тясно, максималното разстояние между челните 
площадки 1,22—1,44 пъти по-голямо от минималната ширина на челото. 
Антенната ямичка отзад обхваната от дъгообразна бразда. Шиповете сравни- 
телно дълги, дължината им 1,6—2 пъти по-голяма от ширината. Мезопропо- 
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Фиг. 24. Глава на работничка (а), скапус на работничка (6), проподеум 
с петиолус и постпетиолус (в), антена на мъжка (г) и петиолус, постпети- 

олус и проподеум (д) на Myrmica bessarabica (ориг.) 

диалното вдлъбване ясно изразено. Петиолусът с къса цилиндрична част; 
предният му ъгъл в профил леко закръглен; без или със слабо изразена пло- 
щадка на горната повърхнина. Постпетиолусът в профил отпред закръглен, 
отзад ъгловат. Скулптурата и окраската, както при М. scabrinodis. 
Женски. Дължината на тялото 5—5,5 шш. Сходни с работничките. 
Мъжки. Дължината на тялото 4,2—5 mm. Скапусът къс,дължината 

му приблизително равна на 3-те, рядко на 4-те първи членчета на камшика, 
взети заедно. Основата на скапуса права. Петиолусът нисък и удължен; 
предната и горната повърхнина под закръглен тъп ъгъл. Шиповете на про- 
подеума винаги добре изразени. Краката и скапусът обикновено с дълги стър- 
чащи космици; дължината на стърчащите косъмчета на 1-вото членче на зад- 
ното стъпало обикновено по-малко от 2 пъти по-големи от дебелината на това 
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членче. При много индивиди косъмчетата на горната повърхнина на стъпало- 
то значително по-дълги, отколкото на долната. Скулптурата на тялото сла- 
бо развита. 

Изменчивост. При този вид се наблюдава твърде висока индивидуална из- 
менчивост по някои признаци, използвани за диагностика на видовете в границите на рода, 
което затруднява определянето. Преди всичко това се отнася до строежа на основата на 
скапуеа. При част от индивидите от Крим зъбът или площадката на сгъвката липсват. 
Такива индивиди могат да бъдат сбъркани с М. gallieni, от които те сигурно се отличават 
по ширината на челото. При част от индивидите от Чехословакия и Кавказ, а също така, 
съдейки по рисунката на Colling wood (1979, fig. 36) при М. specioid.es от Северна 
Европа, на сгъвката на скапуса има малка площадка и тези индивиди могат да бъдат взети 
за М. scabrinodis, от която се различават по това, че скапусът е извит под тъп, а не под 
прав ъгъл, както при М. scabrinodis. Трябва да се отбележи, че повечето индивиди в 
гнездата имат на свивката на скапуса тъп зъб (признак, присъщ от европейските видове 
само на М. bessarabica), така че при определяне на серийни материали обикновено не въз- 
никват затруднения с детерминирането. 

Също така варира отстоящото окосмяване при мъжките. При всички изучени от нас 
екземпляри дължината на отстоящите косъмчета на първото членче на задната лапичка 
превишава дебелината на това членче, но при М. specioides от Северна и Централна Евро- 
па, съдейки по рисунките на С о 1 1 i п g w о о d (1979) и К u t t е г (1977), дължината 
на косъмчетата е по-малка от дебелината на членчето на лапичката. С редки изключения 
дължината на косъмчетата при изучените екземпляри не превишава двойната дебелина 
па членчето (при М. scabrinodis обикновено повече) и при много индивиди отстоящите 
косъмчета на горната повърхнина на лапичката са по-дълги, отколкото на долната (при 
М. scabrinodis винаги са равни), но някои екземпляри от Кавказ не се различават от М. 
scabrinodis. Както се вижда, съществува клинална географска изменчивост по този признак 
(намаляване гъстотата на окосмяването при придвижване от югоизток на северозапад). 

Разпространение. Широко разпространен в Европа, но в За- 
падна Европа се среща рядко. Северната граница преминава през Южна Ан- 
глия (Кент). Дания и Южна Финландия („ЛЕ snecioid.es" —Co 1 1 i ng wo- 
о d, 1979). Обичаен е в Чехословакия, Молдова, Крим, Кавказ (един от най- 
обичайните видове Mtjrmica) и в Копетдаг (ssp. tschuliensis Am.). На за- 
пад достига Испания. Известен от Югозападна България и специално от 
Люлин (S a d i 1, 1951). 

7. Myrmica scabrinodis X у 1 ander, 1846 

X у 1 an d е г, 1846, Act. Soc. Sci. Fennicae, 2:930 ($?o, Wadstena, Schweden); 
P у з c к и Й, 1905:680 (par t.,-rsabuleti); For el. 1892:113; Emery, 1908:176. 

= pilosiscapus B o n d r o i t, 1920, Ann. Soc. Ent. France, 59:301 (2 2, Pirenees 
Orientales, Font-Romeu, 1700 m): F i n z i. 1926:102 (M. scabrinodis var.); S a d i 1, 1951: 
256. 

— rugulosoid.es F o r е 1, 1915. Fauna Ins. Helv., Formicidae, 26 (M. scabrinodis ssp. 
rugulosa var., $, Roche, Switzerland); Kutter, 1924, Schweiz. Ent. Anz., 3:6 (M. scab- 
rinodis var., 2 2з'); F i n z i, 1926:94: Атанасов, 1934:161; 1952:32; 1964:79, $$); 
Kutter, 1977:68. 

Синонимия. Според Colling wood (1979) M. pilosiscapus В o n d r. и 
M. rugulosoides For. са синоними на M. scabrinodis. Подробно въпросът за конспеци- 
фичността на М. scabrinodis и М. rugulosoides се обсъжда от S е i f е r t (1984). 

Работнички (фиг. 25). Дължината на тялото 4—5 mm. Главата 
1,11 —1,25 пъти по-дълга, отколкото широка. Скапусът извит в основата почти 
под прав ъгъл, на свивката с площадка, насочена надолу по основната дъл- 
жина на скапуса. Размерите на площадката вариращи, но по правило нейна- 
та ширина не по-голяма от максималната дебелина на скапуса. Челото тясно; 
максималното разстояние между челните площадки 1,55—1,66 пъти по-го- 
лямо от минималната ширина на челото. Антенната ямка отзад обхваната от 
дъгообразна бразда. Мезопроподиалното вдлъбване ясно изразено.Шипове- 
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Фиг. 25. Глава на работничка (а), скапус на работничка (б), проподеум, петиолус 
и постпетиолус (в) и глава (г) на мъжка Myrmica scabrinodis (ориг.) 

те. на проподеума дълги, тънки; дължината на шипа 1,67—1,90 пъти по-го- 
ляма от ширината. Петиолусът къс с неразвита цилиндрична част. Предната 
му повърхнина в профил вдлъбната и под ясно изразен ъгъл с горната повърх- 
нина. Петиолусът отгоре с плоска площадка, в профил отзад ъгловат. Пост- 
петиолусът къс, върхът му изтеглен назад. Тялото кафеникаво-жълто до 
жълтеникаво-кафяво; горната част на главата, петиолусът и коремчето обик- 
новено по-тъмни, до кафеникаво-черни. Тялото и горната част на петиолуса 
и постпетиолуса едро надлъжно набраздени; постпетиолусът повече набръч- 
кан. Набраздяването на главата малко по-фино, назад умерено дивергиращо, 
върху окципиталната повърхнина и страните преминаващо в по-фино мре- 
жовидно. Челната площадка отпред и в основата с единични фини бразди, в 
останалата част гладка и гланцирана. Изрезката отдолу на проподеума глад- 
ка, гланцирана; повърхнината между шиповете леко с единични линии на- 
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пречно или надлъжно набраздена. Цялото тяло окосмено с бледо червеника- 
во-кафеникави защитни наклонени косъмчета. 

Женски. Дължината на тялото 5—6,5 mm. Сходни с работничките. 
Мъжки. Дължината на тялото 5—6 mm. Скапусът къс, дължината му 

приблизително равна на дължината на 3-те членчета на камшика, взети за- 
едно. Основата на скапуса права. Петиолусът къс и висок; предната и горна- 
та му повърхност в профил под силно закръглен прав ъгъл. Дължината на 
постпетиолуса малко по-малка от височината му. Тялото гланцирано, от ка- 
феникаво до черно-кафеникаво. Защитното окосмяване силно развито в 
сравнение с европейските видове от рода. Дължината на косъмчетата на 
1-вото членче на задното стъпало повече от 2 пъти по-голяма от диаметъра на 
членчето; стърчащите косъмчета еднакво дълги на горната и долната повърх- 
нина, 1-вото членче на задното стъпало изглежда окосмено. 

Изменчивост. Работничките от отделни гнезда могат силно да се различават 
по размери и окраска. При някои индивиди площадката на огъване на скапуса е много 
слабо развита и такива индивиди могат да бъдат сгрешени с М. bes&arabica. 

Разпространение. Транспалеарктнчен горски вид. За Бълга- 
рия е известен от ниските и високите планини — достига 1450 m надм. в., 
най-ниско 200 m надм. в. 

Б и о н о м и я. Много обичаен вид за планинските ливади по овлажне- 
ни местонаходища, където се среща заедно с Lasius flavus (F.) и често се за- 
селва по землените хълмчета на този вид. В сухите местонаходища се замества 
от М. sabuleti. 

8. Муrmica sabuleti М е i n е r t, 1860 

М е i п е г t, 1860, Natur. Afh. Dansk. Vid. Selsk., 5:55 ($, o, Buurkrat ved Norse- 
Vosborg, Denmark); Emery, 1908:176 (M. scabritiodis var.); Finzi, 1926:101 (M. 
scabrinodis var.); W e ber, 1948:288; S a d i 1, 1951:246; Атанасов, 1952:32 (M. 
scabrinodis ssp.); Арнолди 1970:1841; K u t t e r, 1977:68, fig. 84—88; Colling- 
wo o d, 1979:54, fig. 14, 34, 39, 50, 56, 66. 

=scabrinodis (part., nec N у 1 a n d е r, 1846): P узский, 1905:680; Кара- 
в а е в, 1929:259. 

= lonae F i n zi, 1926, Boll. Soc. Adriat. Sci. Nat., 29:103 (M. scabrinodis ssp., 
Ratzes, Tirolo); W e b e r, 1948:294 (M. sabuleti ssp.). 

Синонимия. До края на 20-те и началото на 30-те години повечето от евро- 
пейските изследователи не са различавали този вид от М. scabrinodis. Sadi 1 (1951) обос- 
новава необходимостта от отделянето на М. sabuleti в самостоятелен вид, което сега се 
признава от много мирмеколози. Конспецифичността на М. sabuleti и Ionae Finzi е уста- 
новена от Арнолди (1970). 

' Работнички. Дължината на тялото 4—5 mm. Главата 1,10—1,25 
пъти по-дълга, отколкото широка. Скапусът извит в основата под прав ъгъл; 
на мястото на огъването с много голяма площадка, насочена по продължение 
на основната дължина на скапуса; при повечето индивиди ширината на тази 
площадка по-голяма от дебелината на скапуса. Шиповете на проподеума по- 
дълги и по-тънки, отколкото при М. scabrinodis-, шипът 1,98—2,32 пъти по- 
дълъг, отколкото дебел; шиповете обикновено извити. Площадката на петио- 
луса обикновено изразена. Постпетиолусът относително по-висок, отколкото 
при М. scabrinodis. Червеникаво-кафеникави. По останалите белези сходни 
с М. scabrinodis. 

Женски. Дължината на тялото 5,5—6,5 mm. Сходни с работничките. 
М ъ ж к и (фиг. 26). Дължината на тялото 5,0—6,0 mm. Скапусът срав. 
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Фиг. 26. Глава на работничка (а), скапус на работничка (6), торакс на работничка (в) 
и антена на мъжка (г) Mijrmica sabuleii (ориг.) 

нително дълъг; дължината му приблизително колкото дължината на 4—4,5 
първи членчета на камшика. Основата на скапуса леко огъната. Защитното 
окосмяване по-слабо, отколкото при М. scabrinodis. Дължината на косъмче- 
тата на скапуса по правило по-малка от дебелината му. Дължината на косъм- 
четата на 1-вото членче на задното стъпало обикновено по-малко от 2 пъти 
по-голяма от дебелината на членчето; косъмчетата на горната повърхнина ви- 
димо по-дълги, отколкото на долната. По останалите белези сходни с М. 
scabrinodis. 

Разпространение. Среща се в Западна и Централна Европа, 
на север до Британските острови, Дания, Централна Швеция, Южна Норве- 
гия и Южна Франция, на изток до Урал. В бившия СССР най-северното мес- 
тонаходище е Московска област. В лесостепната и степната зона на Европей- 
ската част на ССД е обичаен. 

В България е известен от Витоша, Рила, Родопите, Пирин, Стара пла- 
нина, като достига 1650 m надм. в. 
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Б и о н о м и я. М. sabuleti обитава предимно по-сухите окрайнини и 
склоновете на смесените, буковите и началото на смърчовите гори. Гнезди 
на открити ливади, поляни, сред млади иглолистни насаждения, край пътни 
биотопи, синури и много рядко на сенчести и влажни места. Гнездата си из- 
гражда под камъни, под кората на стари дървета, под мъхове. Като ксеро- 
филен вид предпочита песъчливите почви. Крилати женски и мъжки има от 
втората половина на лятото до края на септември. 

9. Myrmica schencki Е mer у, 1895 
Е шег у, 1895, Zool. Jahrli. System, 8:315 (М. rubra scabrinodis var., Ф?о, Maine); 

Атанасов, 1952:34; 1964:79. 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—5,5 mm. Главата 1,07 
— 1,22 пъти по-дълга, отколкото широка. Скапусът в основата извит под прав 
ъгъл, на свивката с твърде голяма, овална площадка, насочена напречно на 
дължината на скапуса. Челото много тясно; максималното разстояние между 
челните площадки 1,50—1,80 пъти по-голямо от минималната ширина на 
челото. Отзад около антенната я.мичка с 1 или няколко ясни бразди. Със 
слабо или без мезопроподиално вдлъбване. Шиповете на проподеума 1,5 
—2,5 пъти по-дълги, отколкото широки. Петиолусът в профил ъгловат с доб- 
ре изразена горна площадка. Постпетиолусът в профил малко по-висок, 
отколкото дълъг. От кафеникаво-червен до кафяв; често горната част на гла- 
вата и коремчето по-тъмни. Челната площадка с надлъжно набраздена скулп- 
тура. Цялото тяло набръчкано. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 5,0—6,0 mm. Сходни с работнич- 

ките. 
М ъ ж к и (фиг. 27). Дължината на тялото 4,0—4,5 mm. Скапусът къс, 

дълъг приблизително колкото дължината на първите 3 членчета на камшика, 
взети заедно. Основата на скапуса извита. Петиолусът нисък; предната и 
горната му повърхнина в профил под закръглен тъп ъгъл. Дължината на 
постпетиолуса в профил приблизително колкото височината му; горната му 
повърхнина изпъкнала. Тялото гланцирано. Главата леко набраздена. Ску- 
тумът между парапсидалннте шевове гланциран. Петиолусът често с надлъж- 
но набраздена скулптура. Окосмяването със стърчащи косъмчета сравнител- 
но слабо; стърчащите косъмчета на скапуса по-къси от дебелината на скапу- 
са. Първото членче на задното стъпало с къси стърчащи косъмчета с дължина 
по-малка от дебелината на членчето. Кафяво-черен. 

Разпространение. Широко разпространен вид на територията 
на Европа — на север до Британските острови, Дания, южните райони на 
Швеция, Норвегия и Финландия, на изток до Татария и Пермска област на 
бившия СССР. Среща се също така в Кавказ (подвид caucasicola Am.). 

В България е установен в Стара планина, Витоша, Рила, Пирин и Ро- 
допи предимно на височина от 1200 до 2000 т. 

Биономия. Семействата са немногочислени, наброяващи няколко сто- 
тици работнички. Обитава сухи, открити, слънчеви равни и хълмисти тере- 
ни в смесените, буковите и смърчовите гори. Гнезди в окрайнините на горите, 
в млади иглолистни насаждения, на ливади, поляни, до пътища, пътеки и 
каменни блокове. Построява гнездата си предимно под камъни и в земята 
(в сухи глинесто-песъчливи и песъчливи почви). Крилати женски и мъжки са 
отбелязани в гнездата от юни до септември. 
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I 

Фиг. 27. Глава на работничка (а), скапус на работничка (б), глава на мъжка (в) Муг- 
mica schencki и глава (г) и скапус (д) на работничка М. ravasinii (ориг.) 
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10. Myrmica lobicornis N у 1 a n d e r, 1846 

N у 1 a n d e r, 1846, Act. Soc. Sci. Fennicae, 2:32 ($$, Finlandia); Nylander, 
1849, Act. Soc. Sci. Fennicae, 3:31 (3); F o r е 1, 1892:315; Атанасов, 1936:219; 
1952:35 ($$«*). 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—5,0mm. Главата 1,12 
—1,19 пъти по-дълга, отколкото широка. Скапусът в основата огънат под 
прав ъгъл, на сгъвката с площадка, насочена напречно на основната дължи- 
на на скапуса. Площадката обикновено по-малка, отколкото при М. scheti- 
cki. Челото тясно; максималното разстояние между челните площадки 1,38 
—1,52 пъти по-голямо от минималната ширина на челото. Отзад около антен- 
ната ямичка 1 или няколко ясни бразди. Мезопроподиалното вдлъбване в 
профил добре изразено при повечето индивиди. Дължината на шиповете на 
проподеума 1,45—1,90 пъти по-голяма от ширината. Петиолусът в профил 
ъгловат с добре изразена горна площадка. Височината на петиолуса в профил 
явно по-голяма от дължината му. Окраската при повечето индивиди дву- 
цветно: мезосомата червена или кафеникаво-червена; главата и коремчето 
тъмнокафяви. Цялото тяло набръчкано. 
Женски. Дължината на тялото 5,0—5,5 mm. Сходни с работничките. 
М ъ ж к и (фиг. 28). Скапусът по-дълъг от тилния край на главата. Дъл- 

жината му по-голяма от дължината на първите 5—6 членчета на камшика, 
взети заедно. Петиолусът нисък, в профил много силно закръглен. Основа- 
та на скапуса рязко извита под тъп ъгъл. Горната част на главата, задната 
половина на скутума и скутелумът скулптурирани, слабо гланцирани; пред- 
ната част на скутума между парапсидалните шевове без скулптура или с фи- 
ла повърхностна скулптура, гланцирана. Страните на петиолуса и постпетио- 
нуса често набраздени. Окосмяването със стърчащи косъмчета сравнително 
слабо. Краката и скапусът с къси полустърчащи косъмчета. Тялото кафени- 
каво-черно или черно. 

Разпространение. Транспалеарктичен борео-алпийски вид. 
На изток е разпространен до Япония. В Европейската част на бившия СССР 
в равнините южната граница на ареала му преминава през Киев, Курск, 
Воронеж и Куйбишев. На юг в Европа обитава планините (Пиренеи, Алпи, 
Апенини, Балкани, Карпати, планините в Крим и Кавказ), където се среща 
в алпийския и субалпийския пояс. Северната граница на местообитанията му 
ясно съвпада със северната граница на тайгата. 

В България е известен от високите планини на страната (Рила,Пирин, 
Родопи, Витоша, Стара планина, Осогово, Беласица), където се среща в 
алпийския и субалпийския пояс. 

Б и о н о м и я. Този вид обитава предимно сухи, слънчеви, песъчливи 
терени, обширни пасища, равнинни и пустеещи местности по склоновете на 
планините, рядко във влажни биотопи. "Гнезди в ливади, поляни, до скални 
групировки, горски окрайнини, горски пътища, синури. Изгражда гнездата 
си под камъни, в земята, понякога натрупва малки куполки или се заселва в 
стари дънери. Образува малки семейства, понякога в съжителство с Lep- 
tothorax acervorum. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември, а сватбен 
полет — през август. 

3. Род Stenamma Westwood, 1840 
Westwood, 1840, Int. Mod. Class. Ins., suppl. 2:83 (типусен вид Stenamma 

westwoodi W e s t w o o d, 1840, по монотипия). 
Ревизия. Kutter (1971), Арнолди (1975). 
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Фиг. 28. Глава (а), скапус (б), проподеум, петнолус и постаетиолус (е) на 
работничка и глава (г) петнолус и постаетиолус (д) на мъжка Myrmica lobi- 

cornis (ориг.) 

Работнич к и. Мономорфни. Главата правоъгълна с прав или слабо 
вдлъбнат тилен край и закръглени тилни ъгли. Очите редуцирани, с по-мал- 
ко от 15 фасетки, изтеглени напред. Антените 12-членни с неясна 4—5-член- 
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на топчеста антена. Скапусът по-къс или малко по-дълъг от тилната част на 
главата. Челните площадки къси, разнопосочни. Клипеусът с двойка разно- 
посочни основи с начало под челния триъгълник. Мандибулите триъгълни с 
остри зъбчета. Палпите скъсени. Мозосомата в профил с явно мезопроподиал- 
но вдлъбване. Шевовете на мезосомата слаборазвити. Проподеумът със зъбци 
или къси шипчета. Шпорите на средните и задните тибии редуцирани. Пе- 
тиолусът възловиден или триъгълен в профил със силно развита цилиндрич- 
на част, значително по-дълга от възелчето. Постпетиолусът отдолу без шип, 
зъбец или плоскост. Стърчащите космици с обикновен строеж, заострен. 
Женски. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, но с по-големи и прости очи. Очите малко по-напред разположени, 
дължината на бузата равна или по-малка от максималния диаметър на окото. 
Скутумът в профил изпъкнал, неприкриващ отгоре предното гръбче. Пропо- 
деумът със зъбци или шипове. Петиолусът и коремчето, както при работнич- 
ките . 

М ъ ж к и. Крилати, малко по-малки от женските. Антените 13-членни, 
слабо коленчати. Мандибулите с 3—6 зъбци. Парапсидалните шевове добре 
изразени. Проподеумът със зъбци. Петиолусът удължен. Радиалната клетка 
открита. С 1 радиомедиална клетка; дисталните разклонения RS и М из- 
лизащи от общото възелче. С дискоидална клетка. 

Състав, разпространение. Родът включва около 50 вида, 
разпространени в Неарктика, Палеарктика, Неотропика и Индо-Малайската 
област. Изкопаеми са известни от късния еоцен (в балтийски янтар). В Ев- 
ропа има 4—5 вида, в България — 1 вид. 

Б и о н и м и я. Образуват неголеми семейства, наброяващи 100—150 
индивида, моногинни. Хищници — ловуват в листната постилка. 

Stenamma westwoodi W е s t w о о d, 1840 

Westwood, 1840, Int. Class. Ins., supl. 2:83 (3, England); Andre, 1881, 
Spec. Hymen. d’Europe, 2:271 (Q2o). 

=golosejevi K a r a w a j e w, 1926, Mem. Class. Sci. Phys. Math., Kiev, 4:68 (9, 
Киев); Arno! di, 1928:215; Арнолди, 1975:1827; Арнолди, Длусский, 1978:536, Syn. 
nov. 

= ucrainicum A r n o 1 d I, 1928, Zool. Anz., 75:209 (?$3, Змиев, Харьковской обл., 
бившия СССР). Арнолд и, 1975:1827; Арнолд и, Длусск и й, 1978:536 (syn. 
nov.); Атанасов. 1964:79 (о). 

Синоними я. S. doloscjvi Kara w., отличаваща се от типичната S. westwoodi 
с по-овалната си глава с широко закръглени тилни ръбове, е описана от Караваев от 
околностите на Киев по единствената работничка, съхранявана в колекцията на Инсти- 
тута по зоология към АН на Украйна (Киев). Оттогава независимо от щателното издир- 
ване този вид не е открит, докато S. westwoodi (,.ucrainicum“ A r n 0 1 d i) е твърде обичаен 
за Украйна, в т. ч. за околностите на Киев. Вероятно Караваев описва аберангна работ- 
ничка. 

Описанието на S. ucrainicum А г п о 1 d i е неточно. На негово разположение са 
били само две малки работнички от „типичната“ S. westwoodi от околностите на Прага 
и той сравнявал новата форма главно с описанието и рисунките на Emery (1908). 
На рисунка 1 в тази работа мъжкият westwoodi е показан неточно: главата силно се стес- 
нява към тилния край. Освен това в първоописанието на Вествуд се казва, че мандибу- 
лите на мъжкия westwoodi имат 5 зъбеца, а не 3. както при ucrainicum. Повторно описа- 
ние на мъжки S. westwoodi направили К u t t е г (1971, 1977) и Colling wood (1979). 
Очевидно първоописанието на S. westwoodi е било направено по аберантен екземпляр, 
тъй като всички мъжки от Англия, изучени от Колингвуд, имат З-зъби мандибули. По- 
късно Арнолди (1975) предлага да се различават S. westwoodi и ucrainicum по окос- 
мяването на скапуса. Изучаването на богат материал от Украйна, в това число на типове 
ucrainicum от Арнолди, показа, че окосмяването силно варира даже в пределите на едно 
семейство и дискретни разлики по този признак при екземплярите от Украйна и Западна 
Европа няма. 

103 



Фиг, 29. Глава (а), торакс и стълбче (б) на работничка, торакс, стълбче (в) и крило (г) 
на мъжка Stenamma westwoodi 

Работнички (фиг. 29). Дължината на тялото 3,0—4,0 mm. Гла- 
вата малко по-дълга, отколкото широка; страните слабо изпъкнали; задният 
ръб почти прав; окципиталните ъгли закръглени. Мандибулите със 7 остри 
зъбчета, 1 от тях голямо апикално. Лабиалните палпи 3-членни, максилар- 
ните 4-членни. Клипеусът със слабо изпъкнала предна част, задната силно 
изпъкнала в средата. Дръжките на антените леко дъговидни, недостигащи 
задната част на главата. Първото членче на камшика по-дълго от двете след- 
ващи, взети заедно; последните 5 членчета силно удебелени. Промезоноту- 
мът в профил умерено изпъкнал, назад почти прав. Базалната повърхни- 
на на проподеума леко вдлъбната, почти толкова дълга, колкото следващата 
вдлъбната част; допиращите им се страни с 2 остри шипчета. Петиолусът в 
профил по-дълъг от постпетиолуса, отпред вдлъбнат, отзад леко изпъкнал. 
Постпетиолусът висок колкото петиолуса, отгоре дъговидно изпъкнал, от- 
долу леко вдлъбнат. Главата, мезосомата, петиолусът, постпетиолусът и 
коремчето (с изключение на предната му част) кафяви; мандибулите и кли- 
пеусът по-светли; предната част на коремчето и краката жълтеникаво-кафя- 
ви. Главата със силно мрежовидна скулптура, отпред и в средата до долната 
й страна; мандибулите фино надлъжно набраздени; клипеусът гладък. Про- 
мезонотумът със скулптура, както главата; страните на пронотума надлъжно 
набраздени. Проподеумът между шиповете с фини единични напречни линии, 
страните надлъжно набраздени, вдлъбнатината му гладка. Петиолусът гла- 
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дък; постпетиолусът отзад грапав; коремчето гладко; останалите части матово 
гланцирани. Тялото със стърчащи жълтеникави космици; главата с къси, 
по-дълги на ръба на клипеуса космици; коремчето с дълги и многобройни 
косми. Скапусът и краката с полузащитни косъмчета. Всички космици на 
скапуса с приблизително еднаква дължина; дължината им приблизително кол- 
кото половината от дебелината на скапуса или (по-често) по-малка. 
Женски. Дължината на тялото 4,0—4,6 mm. Главата малко по-дъл- 

га, отколкото широка, страните успоредни, задният ръб почти прав, окци- 
питалните ъгли късо закръглени. Мезонотумът отгоре почти прав, отпред 
леко закръглен; пронотумът отпред леко вдлъбнат; скутелумът умерено из- 
пъкнал, назад неиздаден. Проподеумът със стръмна базална повърхнина, 
2 пъти по-дълга от вдлъбнатата, заедно образуващи 2 шипа. Петиолусът и 
постпетиолусът, както при работничките. Окраската, както при работнички- 
те, но главата и тораксът често черно-кафяви. Скулптурата и окосмяване- 
то, както при работничките. Крилата стъкленосветли, с лек кафеникав отте- 
нък; жилкуването и птеростигмата бледокафяви. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,5—4,0 mm. Главата приблизително тол- 
кова широка, колкото и дълга; страните зад очите назад леко конвертиращи; 
задният ръб леко изпъкнал, окципиталните ъгли закръглени.Мандибулите 
тесни с 3 остри зъбчета. Лабиалните палпи 3-членни, максиларните 4-членни 
с последно по-дълго и заострено членче. Клипеусът в средата силно изпъкнал. 
Пронотумът отпред леко вдлъбнат и с мезонотума под почти прав ъгъл. Ску- 
телумът по-силно изпъкнал, отколкото при женските; епинотумът, както при 
женските, но шипчетата малко по-къси. Петиолусът в профил много нисък, 
отгоре тъпоъгълен със закръглен връх; постпетиолусът отгоре дъговидно за- 
кръглен. Окраската кафяво-черна. Мандибулите, антените, петиолусът и 
постпетиолусът, ръбовете на коремните сегменти светлокафяви; понякога кам- 
шикът леко по-тъмен. Клипеусът малко по-светъл от главата; краката свет- 
локафяви до кафяви, понякога краищата им по-светли. Главата гъсто пунк- 
тирана, отзад фино надлъжно набраздена, матова. Страните на мезосомата 
фино надлъжно набраздени; отред пронотумът напречно набразден; мезоно- 
тумът отпред гладък и гланциран; скутелумът и гърбът фино и неправилно 
надлъжно набраздени, матово гланцирани. Проподеумът отгоре и в страните 
леко надлъжно набраздени, гланцирани. Петиолусът и постпетиолусът стра- 
нично фино надлъжно, а отгоре слабо набраздени. Коремчето гладко и силно 
гланцирано. Цялото тяло с оскъдни, къси, полегато стърчащи косми, малко 
по-дълги по коремчето. 

Разпространение. Среща се в Европа, Кавказ. Северната гра- 
ница преминава през Южна Англия, Дания, Южна Швеция и Норвегия, 
Воронежката област на бившия СССР. В България е известен от Родопите 
(Момчилград, Асеновград), Средна гора (полите на вр. Братия) и Стара пла- 
нина (полите на вр. Тодорини кукли, Карандиля, полите на вр. Разбойна) 
в пояса на широколистните гори. В буковите гори в околностите на Видин 
твърде обичайна. 

Б и о н о м и я. Обитава полувлажни и отчасти сенчести терени, скло- 
новете на планините, окрайнините на горите, равнинни ландшафти с широко- 
листна растителност. Гнезди в ливади, поляни, в речни долини, до скални гру- 
пировки. Изгражда гнездата си в земята, предимно в хумусни почви, под 
мъх, под натрупани листа, по-рядко под камъни и гнили стари дървета. Обик- 
новено гнездото има 1 камера, широка до 2,5 cm и висока до 0,65 cm с 1 
къса галерия, свързана посредством изходи и входове с външната среда. 
Мравуняците не са многобройни и не надминават 20, 80 или 200 работнички, 
женски и мъжки. 
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Крилати женски и мъжки се срещат от юли до октомври. 

4. Род Aphaenogaster М а у г, 1853 
Мауг, 1853, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 3:106 (тнпусен вид Aphaenogaster sardoa 

M а у r, 1853, по последващо означение Bingham, 1903). 
Ревизия. Арнолди (1976). 

Работнички. Мономорфни или слабо изменчиви. Главата с различ- 
на форма: овална, правоъгълна, при някои тропични видове кълбовидна. Очи- 
те развити нормално — от много фасеткн, приблизително в средата на стра- 
ните на главата, така че дължината на бузата видимо по-голяма от максимал- 
ния диаметър на окото. Антените 12-членни; главичестата антена 4—5- 
членна или неизразена. Скапусът обикновено по-дълъг от тилния край на 
главата. Челните площадки при нашите видове S-образни. Клипеусът без 
зъбци, понякога с прорез на предния край. Мандибулите триъгълни, с мал- 
ко на брой (под 10) твърде едри, остри зъбци. Максиларните палпи 6-членни, 
лабиалните 4-членни. Мезосомата в профил с явно мезопроподиално вдлъб- 
ване. Промезоноталният. мезоплевралният и мезопроподиалният шев раз- 
вит. Проподеумът с шипове, по-рядко със зъбци. Шпорите на задните крака 
прости. Петиолусът възловиден с развита предна цилиндрична част. Пост- 
петиолусът отдолу без шип, зъб или площадка. Космиците на тялото с обик- 
новен строеж, заострени. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Главата, както при 

работничките, но очите по-едри и с оцели. Дължината на бузата равна или 
по-голяма от максималния диаметър на окото. Скутумът силно изпъкнал в 
профил, напълно или почти напълно прикриващ отгоре предното гръбче. 
Проподеумът с шипове или зъби. Петиолусът и коремчето, както при работ- 
ничките. 

Мъжки. Крилати, значително по-дребни от женските. При много ви- 
дове главата силно дорзо-вентрално сплесната. Антените 13-членни, слабо 
коленчати. Мандибулите триъгълни с няколко остри зъба. Максиларните пал- 
пи б-членни, лабиалните 4-членни. Скутумът и скут ?л умът силно изпъкнали. 
Парапсидалните шевове развити слабо. Проподеумът между скутелума и зъ- 
бите вдлъбнат; при много видове вдлъбването много силно и задната част на 
проподеума отделена от останалата мезосома с дълбока препаска. Радиална- 
та клетка открита. При едни видове с 2 радиомедиални клетки, 2-рата от 
които триъгълна и стълбовидна; при други видове едната радиомедиална 
клетка и дисталните разклонения RS и М излизащи от нея независимо една 
от друга. С дискоидална клетка. Петиолусът в профил възловиден или триъ- 
гълен с добре развита цилиндрична част. 

Състав, разпространение. Срещат се около 50 вида,раз- 
пространени в Северна Америка, Евразия, Северна Африка и Австралия. 
В Палеарктика северната граница на ареала преминава през Средна Фран- 
ция, Южна Украйна, Кавказ, планините от Средна Азия, Приморския край 
на бившия СССР. Изкопаеми са известни от късния еоцен (в балтийски ян- 
тар). В Европа се срещат 15 вида, 3 от които са открити в България. 

Б и о н о м и я. При североамериканските A. treatae и A. rudis (W i 1- 
s о n, 1971) и европейския А. subterranea числеността на семействата достига 
1000—2000 индивида, а при новогвинейския A. dromedarius — около 1000 инди- 
вида (Wilson, 1971). Семействата на изучените видове са моногинни. При 
всички палеарктични видове гнездата са в земята. Повечето видове са хер- 
петобионти, ловуващи на повърхността на почвата и се отнасят към ксеротерм- 
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ните асоциации. Европейските A. subierranea и A.gibbosa са типични горски 
обитатели, като първият от тях ловува не само на повърхността на почвата, 
но и в подземния слой. Някои тропични видове са специализирани дендроби- 
онти. Повечето представители на рода ловуват дребни безгръбначни и съби- 
рат техните трупове. Много посещават листни въшки. При A. subterranea 
се налюдава групово фуражиране. При североамериканските представители 
на подрода Novotnessor голяма част от храната са семена. 

Подрод Attomyrma Emery, 1915 
Emery, 1915, Rend. Sess. R. Acc. Sci. Ital., Bologna, 19:70 (типусен вид Formica 

subterranea L a t г e i 1 1 e, 1798 по първоначално означение). 

Диагноза. Глава правоъгълна или овална, без рязко стеснение отзад 
и без „яка“. Мандибулите с остри зъби. Коремчето при работничките и жен- 
ски гланцирано, без видима скулптура. Крилото с 2 радиомедиални клетки. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Aphaenogaster 

Работнички 

1(2) Главата след очите плавно закръглена, без изразени тилни ръбове, 
1,27—1,30 пъти по-дълга, отколкото широка. Дължината на. скапуса 
приблизително равна на дължината на главата  
 2. A. (A.) gibbosa (L a t г.). 

2(1) Главата правоъгълна със закръглени тилни ръбове, 1,15—1,24 пъти 
по-дълга, отколкото широка. Дължината на скапуса приблизително 
равна на ширината на главата. 

3(4) Дължината на тялото 4—6 mm. Цялата глава покрита с груба набраз- 
дена клетчата скулптура 1 .A. (A.) epirotes (Em.). 

4(3) Дължината на тялото 3—4,7 mm. Задната част на главата без скулп- 
тура 3. A. (A.) subterranea (L a t г.). 

Женски 
1(2) Браздите между челото и окото, преминаващи окото в горната част и 

завършващи в долната страна на главата. Скапусът по-дълъг от тилния 
край на главата на разстояние, явно превишаващо максималната дебе- 
лина на скапуса 2. A. (A.) gibbosa (L a t г.). 

2(1) Без скулптура от правилни дъгообразни бразди над очите; със слабо из- 
разена клетъчна скулптура или слепоочията гладки. Скапусът по-дълъг 
от тилния край на главата на разстояние приблизително равно на макси- 
малния диаметър на скапуса или по-малко. 

3(4) Дължината на тялото около 8 mm. Тялото черно или кафеникаво-черно 
 1. A. (A.) epirotis (Em.). 

4(3) Дължината на тялото около 7 mm. Тялото жълтовато-кафеникаво 
 3. A. subterranea (L a t г.). 

Мъжк и 
1(2) Проподеумът без зъбци или издатини, отделен от останалата мезосо- 

ма с дълбока препаска 2. А . gibbosa (L a t г.). 
2(1) Проподеумът вдлъбнат в профил, без препаска, със зъбци или издатини.) 
3(4) Дължината на тялото над 4 mm. Проподеумът без заострени зъбци 
 1. A. epirotes (Е т.). 
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4(3) Дължината на тялото под 4 mm. Проподеумът със заострени зъбци 
 3. A. subterranea (L a t г.). 

1. Aphaenogaster (Attomyrma) epirotes (Е m е r у, 1895) 

Emery, 1895, Mem. R. Acc. Sci. 1st., Bologna, 5:304 (Stenamma, $, Albania) 
Emery, 1908:336 (A. obsidiana var.); Muller, 1923, Boll. Soc. Adr. Sci. Nat., Trieste, 
50 {A. obsidiana ssp., $ $ o); F i n z i, 1930, Boll. Soc. Ent. Ital., 62:155 (A. obsidiana var.); 
Baron i Urban i, 1971:50 (A. obsidiana ssp.); F o r е 1, 1892:316; Атанасов, 
1936:215; 1952:87; 1964:72 ($$<?). 

= obsidiana: A g o s t i, C o 1 1 i n g w o o d, 1987:270 (пес M a y r, 1861). 

Синонимия. Досега A. epirotes се разглеждаше от всички изследователи като 
подвид или вариетет на A. obsidiana, описан от Кавказ. Сравнението на тези две форми 
показа, че те се отличават по цял комплекс признаци. 

A. obsidiana A. epirotes 

Работнички 

Мезонотумът в профил ъгловат. Мезонотумът в профил закръглен. 
По-голямата част от мезосомата с шаг- Мезосомата предимно с набраздена скулпту- 
ренова скулптура. ра. 
Петиолусът и постпетиолусът гладки. Петиолусът и постпетиолусът с явна шаг- 

ренова скулптура. 
Краката без стърчащи или полустърчаши Краката и скапусът с полустърчащи ко- 
косъмчета. съмчета. 
Косъмчетата на скапуса едва повдигнати 
на върха. 

М ъ ж к и 

Скутелумът гладък. Скутелумът с набраздена скулптура. 
Издатините на проподеума без стърчащи Издатините на проподеума с дълги стър- 
косъмчета или с много къси косъмчета. чащи косъмчета. 

По такъв начин от наша гледна точка тези форми следва да се считат за самостоятелни 
видове. 

В списъка на видовете от Балканския полуостров на Агости и Колингвуд се посочват 
A. epirotes (Гърция, по данни на L е g a k i s, 1983, 1987) и A. obsidiana (Гърция, Юго- 
славия, колекции, изучени от авторите), но в определена таблица се привеждат само А. 
obsidiana. Съдейки по посочените признаци („Мезосомата е силно скулптурнрана; възел- 
чето на петиолуса е винаги с известна скулптура; космиците на тялото са по-дълги от 
0,2 мм“) изследователите са говорели не за A. obsidiana. а за A. epirotes. 

Работнички. Дължината на тялото 4,5—5,5 mm. Главата право- 
ъгълна със закръглени тилни ръбове и прав тилен край, 1,15—1,20 пъти по- 
дълга, отколкото широка. Мандибулите с 5—6 зъбеца. Клипеусът с изрезка 
в предния край. Скапусът малко по-дълъг от тилния край на главата; дъл- 
жината му приблизително колкото ширината на главата. Средните членчета 
на камшика приблизително 1,5 пъти по-дълги, отколкото широки. В профил 
мезонотумът издигнат над пронотума, необразуващ рязък ъгъл, както при 
A. obsidiana. Проподеумът с къси тънки шипове. Петиолусът в профил триъ- 
гълен със силно закръглен горен ъгъл. Постпетиолусът отгоре закръглен, 
дължината му приблизително равна на височината. Тялото тъмнокафяво; 
краката и антените жълтеникаво-кафяви. Цялата глава с ясна скулптура от 
надлъжни бразди. Мезосомата (с изключение на средата на пронотума при 
някои индивиди) с груба набраздена и шагренова скулптура. Площадката 
между шиповете на проподеума с напречни бразди. Петиолусът и постпетио- 
лусът с шагренова скулптура. 
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Женски. Дължината на тялото около 8 mm. Тялото тъмнокафяво. 
Мъжки. Дължината на тялото 3,9—4 mm.Главата правоъгълна, мал- 

ко по-дълга, отколкото широка. Очите големи, изтеглени напред; дължината 
на бузата малко по-голяма от максималната дебелина на скапуса. Предният 
край на клипеуса слабо изрязан. Мандибулите с 5 зъбеца. Скапусът скъсен, 
по-къс от първите 3 членчета на камшика, взети заедно. Скутумът в профил 
изпъкнал, ясно по-дълъг, отколкото широк. Проподеумът в профил почти 
прав с едри издатини под прав ъгъл с основната му повърхнина. Петиолусът 
с възелче, закръглено в профил. Горната част на главата със слабо шагре- 
нова скулптура; страните и задтилните ръбове гладки. Скутумът гладък и 
гланциран с редки точки. Скутелумът надлъжно набразден. Проподеумът 
без изразена скулптура. Горната част на тялото със стърчащи косъмчета. 
Издатините на проподеума със защитни косъмчета. Краищата с полузащитни 
косъмчета. Тялото кафяво, крилата прозрачни. 

Разпространение. Среща се в Албания, Югославия, Турция. 
За България се съобщава за първи път от района на Добрич. 

2. Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa (L a t г е i 1 1 е, 1798) 

L a t r e i 1 1 е, 1798, Ess. Hist. Fourmis France, 50 (Brive, France, ?<J, Formica 
subterranea var,); Атанасов, 1964:79 (2). 

Работнички. Дължината на тялото 3,7—6,0 mm. Главата зад очи- 
те плавно закръглена, без изразени тилни ъгли, 1,27—1,30 пъти по-дълга, 
отколкото широка. Скапусът много по-дълъг от тилния край на главата; 
дължината му приблизително колкото дължината на главата. Промезоноту- 
мът в профил равномерно изпъкнал. Проподеумът с къси тънки шипчета. 
Възелът на петиолуса в профил триъгълен със силно закръглен връх. Дъл- 
жината на петиолуса по-голяма от височината му. Тялото тъмночервено; кра- 
ката и антените по-светлочервени. Предната част на главата набраздена, 
задната част и страните — гранулирани. При някои екземпляри от България 
без скулптура на задната половина на главата; главата гланцирана. Проно- 
тумът гладък или със слабо изразена скулптура, гланциран. Мезонотумът 
и страните на проподеума с явно гранулирана скулптура. Петиолусът и пост- 
петиолусът гладки. Хетотаксията, както при A. epirotes. 
Женски. Дължината на тялото 6,5—8mm. Скапусът по-дълъг от 

тилния край на главата на разстояние по-голямо от дебелината на скапуса. 
Тялото кафяво; краката и антените по-светлокафяви. Крилата прозрачни. 
Главата с груба набраздена скулптура. Браздите между челото и окото преми- 
наващи окото в горната част и завършващи в долната страна на главата. Гър- 
дите, петиолусът и коремчето гланцирани. Пронотумът, задната част на ме- 
зоплеврата и задната част на скутумасясно изразени надлъжни бразди. Про- 
подеумът и скутумът с напречни бразди. Хетотаксията развита малко по- 
силно, отколкото при работничките. 

М ъ ж к и (фиг. 30). Дължината на тялото 4—5 mm. Главата почти квад- 
ратна, малко по-дълга, отколкото широка. Очите големи, силно изтеглени 
напред; дължината на бузата по-малка от дебелината на скапуса. Предният 
край на клипеуса равномерно изпъкнал. Скапусът малко по-къс от първите 
3 членчета на камшика, взети заедно. Скутумът силно изпъкнал, дължината 
му приблизително равна на ширината. Задната част на проподеума отделена 
с препаска от останалата мезосома. Без шипове, зъбци или издатини на про- 
подеума. Главата с гъста шагренова скулптура; гърдите, стълбчето и корем- 
чето гладки, гланцирани; само страните на гърдите и скутелумът със слаба 
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Фиг. 30. Женска (а), работничка (б), глава на работничка (е) (по S i i t z, 1939), то- 
ракс и стълбче на мъжка (г) Aphaenogaster subterranea (ориг.) и мъжка (д) A. gibbosa 

(орнг.) 

повърхностна скулптура. Горната част на тялото с редки защитни косъмче- 
та. Тялото кафяво; крилата прозрачни. 

Разпространение. Среща се в Южна Европа (от Испания до 
Балканския полуостров), Мала Азия, Кавказ, Западен Копетдаг. 

В България е известен от Алиботуш (над с. Парил в Родопите), Мом- 
чиловград, Ивайловград, Стара планина (околностите на с. Обзор). 

Б и о н о м и я. Обитава топли и сухи места на височина от 700 до 1400 
гп. Гнезди предимно под камъните. В България се среща рядко. 
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3. Aphaenogaster (Attomyrma) subterranea (L a t r e i 1 1 e, 1798) 

L a t r e i 1 1 e, 1798, Ess. hist. Fourmis de France, 6:45 (Brive, France, Д Formica 
subterranea)’, L a t r e i 1 1 e, 1802, Fourmis, 219, $ 2 o; F o r е 1, 1892:316; А т а н a c o в, 
1936:215; 1952:37; 1967:79. 

Работнички (фиг. 30). Дължината на тялото 3,0—4,7 mm. Глава- 
та правоъгълна, 1,15—1,24 пъти по-дълга, отколкото широка; тилните ръбо- 
ве закръглени. Скапусът приблизително равен на ширината на главата, мал- 
ко по-дълъг от тилния й край. Клипеусът отпред вдлъбнат, отзад изпъкнал. 
Челната площадка голяма, обхващаща задната част на клипеуса; челните 
дъги къси, леко вдлъбнати. Средните членчета на камшика 1,5 пъти по-дъл- 
ги, отколкото широки. Тораксът в профил с дъговидно изпъкнал промезоно- 
тум. Проподеумът с леко вдлъбната базална повърхнина, завършваща със 
силно вдлъбване; проподиалният шип умерено дълъг, по посока на базална- 
та повърхнина. Петиолусът в профил почти триъгълен, отпред силно вдлъб- 
нат, отзад изпъкнал. Постпетиолусът висок колкото петнолуса, отпред и 
отзад силно изпъкнал, отгоре закръглен. Окраската червено-кафява; глава- 
та и коремчето по-тъмни; мандибулите, камшикът и краката по-светли. Гла- 
вата и мандибулите фино и гъсто надлъжно набраздени; задната и долната 
страна на главата и окципиталните повърхнини гладки и гланцирани. Про- 
нотумът по-силно напречно набразден, по страните набръчкан, пунктиран. 
Вдлъбнатината под шипа гладка и гланцирана. Постпетиолусът назад с ня- 
колко напречни бразди. Тялото и долната страна на главата с оскъдни стър- 
чащи косъмчета, антените и тибиите с къси и полегати стърчащи косъмчета. 
Женски. Дължината на тялото 7—8 mm. формата на главата, как- 

то при работничките, очите по-големи. Тораксът в профил с леко закръглен 
мезонотум, напред с пронотума вървят косо, а скутелумът леко издаден. 
Проподеумът с по-стръмна базална повърхнина, завършваща с 2 остри ши- 
па. под тях вдлъбнатият му край. Петиолусът и постпетиолусът, както при 
работничките. Окраската червено-кафява. Мандибулите ( с изключение на 
зъбите), антените и краката по-светли. Предната част на главата и мандибули- 
те надлъжно набраздени; долната част на главата гладка и гланцирана. 
Пронотумът отпред напречно набразден; страните надлъжно набраздени; 
мезонотумът и скутелумът гладки. Проподеумът напречно набразден; стра- 
ните надлъжно набраздени. Коремчето гладко; главата матова; останалите 
части силно гланцирани. Тялото с оскъдни стърчащи косъмчета, по-дълги 
от долната страна и края на коремчето. Антените и тибиите с къси и полегати 
стърчащи косъмчета. Крилата стъкленосветли. Жилкуването слабо бледо- 
жълто; птеростигмата по-силно жълто оцветена. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,5—4,0 mm. Главата по-дълга, от- 
колкото широка; страните леко изпъкнали; задният ръб почти прав; окци- 
питалните ъгли късо закръглени. Мандибулите триъгълни с 5 остри зъбчета. 
Клипеусът отпред прав. Антените 13-членни, дръжките им на дължина кол- 
кото първите 3 членчета на камшика, взети заедно. Тораксът в профил с уме- 
рено изпъкнал отгоре мезонотум, напред много силно издаден и покриващ 
леко вдлъбнатия пронотум. Дължината на скутума приблизително колкото 
ширината му. Скутелумът умерено издаден. Проподеумът силно вдлъбнат, 
с долната по-къса и по-леко вдлъбната част образуващ 2 остри издатини 
(зъбчета). Петиолусът в профил нисък, отпред доста вдлъбнат, отзад леко из- 
пъкнал. Постпетиолусът по-висок и дъговидно изпъкнал в средата. Главата 
черна до кафеникава; клипеусът по-светъл. Мандибулите, антените и крака- 
та бледокафяво-жълтеникави. Тораксът светлокафяв; мезонотумът по-тъмен; 
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петиолусът и постпетиолусът бледокафяво-жълтеникави или по-тъмни; 
коремчето кафяво. Тялото много фино и гъсто пунктирано, матово; корем- 
чето гладко и гланцирано. Тялото с умерено дълги, умерено гъсти стърча- 
щи косъмчета; по задната и долната страна на коремчето умерено дълги, върху 
антените и краката къси п полегати косъмчета. Крилата, както при жен- 
ските. 

Разпространение. Среща се в Средна и Южна Европа от фран- 
ция и Испания до Крим и Северен Кавказ, на север до Белгия. 

В България установен в Осоговската планина (Хисарлъка), Беласица, 
Алиботуш, Родопите, Стара планина (Карандиля, Обзор) и Странджа (р. Па- 
пия) на 500 ш надм. в. 

Б и о н о м и я. Един от най-масовнте видове мравки в нископланински- 
те широколистни гори от дъб, кестен и габър с мощна подстилка и рядка тре- 
виста покривка. По други места се среща рядко. Гнездата често са под камъ- 
ни. Ловуват различни дребни безгръбначни в постилката и на повърхността 
на почвата. Брачният полет е от август до септември. 

5. Род Messor For el, 1890 
Aphaenogaster subg. Messor F o r е 1, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., 34:68 (типусен вид 

Formica barbara Linnaeus, 1767, по последващо означение Bingham, Г903). 
Ревизия. Emery (1908), Santschi (1923), Finzi' (1929), Кузне- 

ц o в-У гамский (1929), Арнолди (1977). 

Работнички. Главата ясно правоъгълна или (при едрите работнич- 
ки) квадратна, със силно закръглени тилни ъгли и слабо вдлъбнат тилен 
край. Очите развити нормално с много фасетки приблизително след средата 
на страните на главата. Антените 12-членни, главичестата антена неизразена. 
Челните площадки къси, разнопосочни. Клипеусът без зъби. Мандибулите 
триъгълни, при дребните работнички с няколко остри зъба, при едрите — 
с тъпи зъби или без зъби. Палпите скъсени. Гърдите в профил с явно мезо- 
проподиално вдлъбване. Промезонаталният шев добре развит, протораксът 
притежаващ известна подвижност спрямо мезоторакса; мезопроподиалният 
шев развит. Проподеумът без шипове, понякога с малки тъпи зъби. Шпори- 
те на задните крака прости. Петиолусът възловиден, с развита предна цилин- 
дрична част. Постпетиолусът отдолу без шип, зъб или площадка. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Главата, както при 

едрите работнички, с прости очи. Скутумът напълно покриващ отгоре пред- 
ното членче. Проподеумът без шипове, понякога с тъпи зъби. Петиолусът, 
както при работничките. 

Мъжки. Крилати, значително по-дребни от женските. Главата право- 
ъгълна с прав или слабо извит тилен край и закръглени тилни ъгли. Анте- 
ните 13-членни, слабо коленчати. Предният край на клипеуса равномерно 
изпъкнал, без зъби. Мандибулите триъгълни с няколко остри зъбчета. С 
парапсидални шевове. Радиалната клетка открита: РБстигащдо края на кри- 
лото, сливащ се с С. С 2 радиомедиални клетки — втората клетка триъгълна. 
С 1 дискоидална клетка. Петиолусът възловиден или триъгълен в профил, 
с изразена цилиндрична част. Постпетиолусът отдолу без шип, зъб или пло- 
щадка. При повечето видове тялото с многобройни защитни косъмчета. 

Състав и разпространение. Най-голямо разнообразие 
достигат в пустините и полупустините на Северна Африка и Средна Азия. 

В България се срещат 4 вида. Изкопаеми от този вид не са известни. 
Б и о н о м и я. Видовете на рода Messor са характерни обитатели на 

пустините, полупустините и степите на Палеарктика. По крайбрежието на 
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Африканския континент някои видове са проникнали в аридните области на 
Южна Африка. Характерна особеност на тези мравки е храненето им със 
семената на растенията, за което те са получили името мравки жетварки. 
Някои видове събират труповете на насекомите и даже ловуват малки гъсе- 
ници, но частта на животинската храна не превишава 5%, При някои пус- 
тинни видове работничките събират фураж самостоятелно, но при повечето 
видове (вкл. и обитаващите България) се наблюдава масово събиране на 
фураж. При изучените от един от авторите (Д л у с с к и й, 1981) Messor 
denticulatus и Messor aralocaspius разузнавачите, намерили участък с узрели 
семена, на следващата сутрин мобилизират останалите мравки и с характер- 
ни движения показват посоката на образувалата се колона от пасивни фура- 
жосъбирачи. Тази колона вече без помощта на разузнавачи намира „полето“ 
и събира семената. Пътищата при пустинните мравки всеки път се правят 
отново и по този начин постепенно се експлоатира участъкът, който обикновено 
има приблизително кръгла форма. Радиусът на хранителния участък дости- 
га 30—40 т. Работничките от различни семейства понякога събират фураж 
едновременно на един и същи участък, но някои участъци от територията в 
различни дни могат да се експлоатират от различни семейства. 

Мравките се запасяват със семена в специлни камери на гнездото. Това 
им позволява в пустините за сравнително кратък период на вегетация на ефе- 
мерите (април — началото на юни) да създадат запаси, осигуряващи съществу- 
ването на семейството през цялата година. В по-влажните райони мравките 
могат да изнасят семената на повърхността за изсушаване. В гнездата семена- 
та се смилат на брашно, от което мравките правят паста, с която се хранят 
самите те и личинките. С раздробяването на семената обикновено се занима- 
ват най-едрите работнички. 

Гнездата при повечето видове са едносекционни с 1 или няколко (до 10) 
ствола и развита повърхностна хоризонтална система. Гнездата при пустин- 
ните видове са дълбоки до 10 ш, а понякога и повече — стигат до грунтовата 
вода. Затова тези видове, както и М. aralocaspius или М. denticulatus в пус- 
тините могат да бъдат използвани при избора на места за кладенци. 

Крилатите индивиди се раждат през есента, но брачният полет по прави- 
ло е през ранна пролет. Новите семейства се основават от самотни оплодени 
женски. Числеността на семействата достига 10 000 индивида, обикновено има 
1, по-рядко 2 женски. 

Понякога видовете от род Messor могат да нанесат вреда, събирайки се- 
мената на житните култури, но тази вреда не е голяма, тъй като това обик- 
новено са вече падналите семена. В естествените биоценозн мравките жет- 
вари разпръскват семената на много степни и пустинни растения. 

Биологията на представителите от род Messor е подробно описана в ра- 
ботата на Длусский (1981). 

Таблица за определяне на видовете 
от род Messor по работнички 

1(4) Тилните ръбове и бузи с полустърчащн косъмчета. Горната повърх- 
нина на 1-вия тергнт на коремчето с многобройни стърчащи косъмчета. 
Псамофорът неразвит; под главата със сравнително къси прави косъм- 
чета. Главата често напълно скулптирана. 

2(3) Пронотумът е кил. Главата и гърдите червени или кафеникаво-чер вени, 
коремчето тъмно. По-едри: 7—10 mm ... 2. М. oertzeni For. 

3(2) Пронотумът равномерно изпъкнал, без кил. Тялото едноцветно, ка- 
фяво или тъмнокафяво. Пс-дребни: 6—8.5 mm     
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 1. M. structor (Latr.). 
4(1) Без стърчащи косъмчета на бузите и (по правило) на тилните ъгли на 

главата. Горната повърхност на 1-вия тергнт на коремчето с единични 
стърчащи косъмчета. Псамофорът развит; отдолу главата с дълги .1-образ- 

ни косъмчета. Главата, макар и само в задната половина при всички 
индивиди, гладка и гланцирана. 

5(6) Тялото черно 3. М. atanassovi Atan. 
6(5) Гърдите червени или кафеникво-червени  
 4. М. cadисus (М о t s с h u 1 ; k i). 

1. Messor structor (L a t r e i 1 le, 1798) 

M. structor L a t r e i 1 1 e, 1798, Ess. Hist. Form. France, 46 (Formica, $, Brive, 
France); L a t r e i 1 1 e, 1802, Hist. Nat. Fourm., 237 (o); Рузс к и й, 1905:728 (Me- 
ssor); Е in е r у, 1916:69 (М. barbarus ssp.); F i п z i, 1929:90 (Messor) et auct. 

=rufitarsis Fa bri ci us, 1804, Syst. Piez., 40 (Formica, ?, Austria); Атанасов, 
1935:216; 1952:38; 1964:80 (Messor structor ssp.); Bernard, 1968:144 (Messor); A p- 
нолди 1977:1643 et auct. 

=mu tea N ylander, 1849, Act. Soc. Sci Fennica, .3:39 (Myrmica mat tea, $, Юго- 
източна Европа); Emery, 1898:19 (Messor structor var.); Атанасов. 1934:162 
(Messor barbarus structor var.); S t i t z, 1939:118 (Messor barbarus structor var.); 1977: 
1643 (Messor rufitarsis ssp. muticus); A g o s t i, C o 1 1 i n g w o o d, 1987:271 (M. mu- 
ticus). 

— tyrrhena Emery, 1898, Ofvers. Finska Vet. Soc., 20:18 (Messor barbarus struc- 
tor var., 9, Болеарски острови). 

=clivorum Ruzski, 1905, Мравките на Русия, 1:735 (Messor structor var., $, Ка- 
зан, бившия СССР); Emer у, 1908:454 (Messor 'barbarus ssp.); Lomnicki, 1922:1 
(Messor structor orientalis var.); Арнолд и, 1968:1170; Атанасов, Василева 
1976:218; А р н о л ди, 1977:1644 (Messor) et auct syn. nov. 

= tataricus Ruzsky, 1905, Мравките на Русия, 1:738 (Messor, 5, Уфа, бившия 
СССР); А р н о л д и, 1977:1644 (Messor clivorum ssp.). Syn. nov. 

—jakowlem Ruzsky, 1905, Мравките на Русия, 1:750 (Messor barbarus capitatus 
var., $; Евпатория, Крим, бившия СССР); Арнолд и, 1977:1643 (Messor rufitarsis 
ssp.), Syn. nov. 

=romana Sant sc hi, 1917, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord, 8:91 (Messor rufitarsis 
var., $, Румъния); Атанасов, Василева, 1976:217; Арнолди 1977:1643 (Messor 
rufitarsis romanis). Syn. nov. 

—wrrialei Emery, 1921, Ann. Mus. Civico Stor. Nat. Genova, 9:215 (Messor barbarus 
ssp., $, Budrum, Anatolia); Атанасов, 1936:216; 1964:80. Syn nov. 

=novaki F i n z i, 1929, Boll. Soc. Ent. 1 tal., 61:92 (Messor structor spp., o. Severic, 
Dalmazia). Syn. nov. 

Изменчивост и синонимия. Още Р у з с к и й (1905), след като ана- 
лизира всички признаци, по които се различават западноевропейските Messor structor 
(L a t r.) и Messor rufitarsia (F.) (=muticus N у 1.), стига до извода, че тези форми следва 
да се считат синоними. Независимо от това повечето изследователи продължавали да 
определят западноевропейската (Испания, Франция, голяма част от Италия) форма като 
М. structor, а централно-източноевропейската (Германия, Полша, Австрия, Унгария, 
Румъния, Балканския полуостров, бившия СССР) — като А4. rufitarsis или М. muticus 
(В е r n a n d, 1969; Арнолд и, 1977, и др.). Смяташе се, че тези видове обитават 
заедно само Сицилия. Различията между тях, съдейки по описанията, са в окраската, 
формата на скапуса и скулптурата на мъжките (В е г n a n d, 1969). К u t t е г (1977) 
посочва сигурността на тези признаци. Agosti, Colling wood (1987) предлагат 
тези видове да се различават по формата на метастериалния израстък, разположен между 
задните кокси. След като сравнихме материали от България и СНД със западноевропей- 
ските, не можахме да намерим нкто един признак, по който със сигурност могат да се 
различават тези форми. Още повече не успяхме да намерим каквато и да била клинадна 
изменчивост. 

В цитираната работа Рузский отделя нов вариетет на Messor structor var. clivarum, 
отличаващ се от типичния М. structor с много едрото си първо членче на камшика. Впо- 
ледствие Арнолди разглежда тази форма като самостоятелен вид и разграничава в СССР 
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и България М• rufitarsis и М. clivorum. Допълнителното изучаване на типовете на Руз- 
ский (съхраняват се в Зоологическия институт на АН на бившия СССР) показва, че Ар- 
нолди е разбирал тази форма също така, както и Рузский. Примерите от големи серийни 
материали от България и СССР показаха, че в пределите на всяко семейство се наблюдава 
голяма изменчивост по този признак и средните стойности на съотношението на дължина- 
та на 1-вото членче на камшика и дължината на 2-рото и 3-то членче при различните се- 
мейства достоверно не се различават. Така например този индекс за екземплярите от 
България, определени от Арнолди като М. clivorum, е 
0,923±0,036 (га=13;сг=0,129), като М. rufitarsis s. str. — 
0,842 ±0,020 (я=15;сг=0,077) и като М. rufitarsis romanus 
0,793 ±0,016 (я=22; сг=0,076). 

В същото време някои от формите, описани от Арнолди като подвидовеге М. clivorum 
и М. rufitarsis, видимо са добри видове, тъй като техните мъжки се отличават от мъжките 
на М. siructor (в нашето широко разбиране). Не видяхме типове на М. varriaiei Е т., 
но екземплярите от България, определени от Финци, не се отличават от екземплярите от 
Румъния н България, определени от Арнолди като М. rufitarsis romanus Sant., съвпадащи 
с описанието на Саичи. Тези екземпляри се отличават със силно изгладената си скулптура 
на главата (задната половина на главата е гланцирана, с едва забележима скулптура 
или съвсем без нея при част от индивидите), докато при типичните М. rufitarsis (в разби- 
рането на Финци, Арнолди и други изследователи) главата изцяло е скулптирана. Този 
признак е много стабилен за индивидите от едно семейство, но, ако сравним различните 
семейства, успоредно с тези крайни варианти, има всички преходи. У някои семейства при 
едрите индивиди главата е скулптирана, а при дребните — гланцирана. При други главата 
на едрите работнички е напълно набраздена, но скулптурата е силно изгладена. Съще- 
ствуват семейства, в които скулптурата на всички работнички е изгладена само в слепо- 
очията. Всички тези варианти образуват пълен спектър на преходите. По този начин спо- 
ред нас готапа и вероятно varriaiei са синоними. 

Работнички (фиг. 31). Дължината на тялото 3,75—8,5 mm, Гла- 
вата при големите работнички по-широка, отколкото дълга; страните успо- 
редни, почти прави, отзад и отпред изпъкнали; задният ръб прав, в средата 
леко вдлъбнат, окципиталните ъгли закръглени. При малките работнички 
главата колкото широка, толкова и дълга, страните успоредни, пред очите 
прави, отзад слабо изпъкнали, окципиталните ъгли по-широко закръглени. 
Дръжките на антените по-дълги от ръба над очите с 1/4 от дължината си, в 
основата разширени с остри зъбчета. Предният ръб на клипеуса в средата ле- 
ко врязан, отзад изпъкнал. Челната площадка триъгълна, страните закръгле- 
ни, челната бразда къса. Мандибулите големи, със силно изпъкнал външен 
ръб и със 7—8 (при малките работнички с до 15) остри зъбчета, от които 2 
големи апикални зъбчета. Максиларните пални от 4 еднакви членчета, ла- 
билните от 3. Тораксът в профил силно изпъкнал; проподеумът отгоре равен 
и със следващата линия под тъп ъгъл. Петиолусът в профил отпред леко вдлъб- 
нат, отзад прав. Постпетиолусът отпред закръглен, отзад почти прав, по- 
широк от петиолуса. Окраската на коремчето и задната част на главата с 
челните дъги тъмнокафяви; тораксът и педункулусът тъмночервеникаво- 
кафяви. Мандибулите, бузите и антените светлокафяви. Окраската на мал- 
ките работнички по-светла..При най-силно скулптираните работнички пред- 
ната повърхнина на главата гъсто и надлъжно набраздена. Пронотумът от- 
горе напречно набразден; страните с надлъжно набраздяване; мезонотумът от- 
горе неясно н напречно набразден. Набраздяването на проподеума по-грубо, 
напречно по базалната и стръмната страна, по страните продължаващо, око- 
ло стигната неправилно. Петиолусът и постпетиолусът грубо набраздени; 
страните надлъжно набраздени. Коремчето гладко. При някои популации 
предната половина на главата с мандибулите надлъжно набраздени, в окци- 
пкталните ъгли дивергиращо, а тилната част гланцирана. Скулптурата на 
малките работнички почти същата, но по-фина. Предната част и долната стра- 
на на главата с обилни, жълто-червени, умерено дълги, стърчащи космици, 
по-дълги върху мандибулите и предния ръб на клипеуса. Дръжките на анте- 
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a 

Фиг. 31. Малки (а) и големи (б) работнички, женски (в), стълб- 
че (г), мъжка (д), предно крило (е) и заден крак (ж) на Mes- 

sor structor (по К u t t е г, 1977) 



ните и краката с полегати космици, камшикът с по-къси полегнали косми. 
Стърчащите космици по торакса, педункулуса, коремчето и главата накло- 
нени назад. 
Женски. Дължината на тялото 11—13 mrn. Главата, както при го- 

лемите работнички; очите по-големи. 
Тораксът в профил отпред изпъкнал, отгоре почти равен; пронотумът 

отпред вдлъбнат, скутелумът леко изпъкнал; проподеумът стръмен, тъпоъ- 
гълен; педункулусът, както при работничките. Окраската, както при голе- 
мите работнички, понякога предната част на главата кафяво-червеникава. 
Скулптурата на главата, както при големите работнички. Мезонотумът и 
страните назад с полегати линии, иначе гладък, понякога гърбът силно пунк- 
тиран; проподеумът силно напречно набразден, по страните и надолу с на- 
длъжно набраздяване. Петиолусът отпред леко мрежовидно набразден, на- 
зад напречно набразден; постпетиолусът напречно набразден. Главата и 
педункулусът малко матови, мезонотумът и коремчето силно гланцирани. 
Окосмяването, както при големите работнички. Крилата стъкленосветли, 
леко опушени, със светложълто жилкуване и къмнокафяви стигми. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 7—11 mm. Главата почти толкова ши- 
рока, колкото и дълга, страните отпред успоредни, зад очите изпъкнали, 
задната страна почти права. Мандибулите с 6—7 зъбчета, от които 2 апи- 
кални. Палпите малко по-дълги и по-тънки, отколкото на работничките. 
Дръжките на антените дълги колкото първите 3 членчета на камшика, взе- 
ти заедно. Първото членче по-късо от второто. Очите много големи. Тораксът 
сходен с този на женските; мезонотумът отпред още по-силно изпъкнал; 
скутелумът назад силно издаден. Петиолусът в профил по-нисък, отколкото 
при работничките, отгоре тъпоъгълен; постпетиолусът отгоре равномерно 
изпъкнал. Окраската черна; мандибулите, основите на ставите, краищата на 
дръжките на антените, както и проксималната половина на камшика светло- 
кафяви. Скулптурата варираща. Защитното окосмяване много обилно. 

Разпространение. Среща се в Централна и Южна Европа, 
Мала Азия, Кавказ, степите и Казахстан, планините от Средна Азия. В 
България е разпространен повсеместно до височина 500 т, рядко до 1500 т. 
Един от най-разпространените степни видове. 

Б и о н о м и я. Ксеротермен вид със средно големи популации. Обита- 
ва равнинни, пустеещи и ксеротопни терени, склонове на планините, окрай- 
нините на горите в смесения горски пояс и др. Гнезди на поляни, сухи лива- 
ди, орници, пасища, в скални групировки, до минерални извори, а понякога 
и в населени места. Гнездата изгражда най-често в земята и под камъни. 
Гнездата в земята са с дълбочина до 50 т, разклонени и свързани едно с 
друго чрез камери, в които се съхраняват резервните храни. 

Храни се със скорбялна храна, но при нужда приема и белтъчна храна. 
В гнездата на този вид са установени мирмекофилни мокрици (Platy- 

artus atanassovi и Tracheoniscus myrmicidarum), както и някои видове от 
сем. Lepismalidae. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември, а сватбен 
полет е през юли и август. 

2. Messor oertzeni For е 1, 1910 

М. oertzeni F о r е 1, 1910, Ann. Soc. Entom. Belg., 54:25 ($, Pelopones, Grecia); 
Agosti, Collingwood, 1987:271. 

—amphigea For el, 1911, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat., 47:347 (Alessor oertzeni var., 
$cJ); Атанасов, 1934:162; 1946:80 et auct. 



Работнички. Дължината на тялото 6,2—12,1 mm. Главата при 
големите работнички малко по-дълга, отколкото широка; страните леко из- 
пъкнали, отгоре повече изпъкнала; окципиталиите ъгли широко закръгле- 
ни. Главата при малките работнички е почти същата структура. Мандибули- 
те широки, с голям апикален зъб и леко закръглени зъбчета. Клипеусът на- 
пред издаден, назад в средата изпъкнал; челната площадка триъгълна; чел- 
ните дъги извити нагоре, дивергириращи. Дръжките на антените в основата 
дъговидно извити и странично леко разширени. Първото членче на камшика 
по-дълго от останалите с изключение на последните три. Очите средно големи. 

Малки работничк и. Мандибулите тесни, със зъбчета и апика- 
лен зъб. Клипеусът неиздаден много напред; челните дъги почти прави. 
Тораксът и промезонотумът дъговидно изпъкнали; задният край на мезоно- 
тума и проподеума с характерно вдлъбване. Базалната повърхнина на про- 
подеума права и наклонена надолу, образуваща тъп ъгъл, леко закръглен 
отгоре. Петиолусът отпред вдлъбнат, отзад и отгоре изпъкнал; постпетио- 
лусът от двете страни изпъкнал; коремчето елипсовидно, гланцирано. Гла- 
вата, тораксът, петиолусът и краката с червеникаво-кафява окраска; втора- 
та половина на постпетиолуса по-тъмна; коремчето червено-кафеникаво. 
Окраската на малките работнички по-светла. Предната и задната част на 
главата хубаво надлъжно набраздени, само мандибулите и клипеусът в сре- 
дата по-едро набраздени. Пронотумът и проподеумът отгоре и в страните на- 
длъжно набраздени; мезонотумът отгоре и в страните напречно набразден. 
Петиолусът и постпетиолусът отгоре надлъжно набраздени. Предната част на 
главата, мандибулите, клипеусът и пространството между очите окосмени с. 
дълги стърчащи космици; под главата, по торакса и педункулуеа окосмяване- 
то по-слабо. Коремчето окосмено най-силно. Краката покрити с гъсти и 
къси прилежащи космици. 
Женски. Дължината на тялото 11,4—13,4 mm. Структурата на гла- 

вата почти сходна с тази на големите работнички. Дръжките на антените дъ- 
говидно извити и странично леко разширени. Първото членче на камшика 
по-дълго от следващите с изключение на последните три. Очите по-големи. 
Тораксът и пронотумът отпред леко вдлъбнати; мезонотумът изпъкнал, от- 
горе почти прав; скутелумът издаден назад. Базалната повърхнина на пропо- 
деума леко повдигната,’е наклонената си част образуваща почти тъп ъгъл. 
Тялото с кафяво-червеникава окраска; краката по-светли; коремчето по- 
тъмно до черно. Крилата светли, леко опушени; жилкуването кафеникаво. 

Разпространение. Среща се в България, Гърция, Турция, 
Македония, Мала Азия, Егейските острови. 

В България е разпространен в полите на Алиботуш, Западните Родопи, 
Евксиноград. 

Б и о н о м и я. Обитава сухи и слънчеви склонове на планините, ксе- 
ротипни терени, културни ландшафти. Гнезди предимно на поляни, сухи 
ливади, орници, крайпътни биотопи, синури и пътеки, като образува сред- 
ноголеми популации. Изгражда гнездата си предимно в песъчливи почви 
и под камъни. Подземната структура на гнездата завършва с камери, в кои- 
то освен размножителните продукти се складират разни плодчета, семена 
и части от растения от сем. Gramineae, Leguminosae, Umbelliferae и др. 
В най-горните камери се складират необработените храни, а в най-долните 
— подготвените за използване. 

Трофично този вид спада към зърносъбирачите. Наблюдавани са обаче 
случаи, когато унищожава живи насекоми, пренася дребни ларви и даже 
поддържа контакти с листни въшки, от които използва захарната течност в 
техните отпадъци (D о f 1 е i п, 1920). 
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3. Messor atanassevi Atanassov, 1982 

M. atanassovi Atanassov, 1982, Waldhygiene, 34:209. 

За първи път този вид е бил намерен в България през 1936, г. от Н. Ата- 
насов, но невярно е определен от Финци като М. barbarus var. ebenina For. 
(екземпляри от колекцията на Института по зоология пфи БАН). През 
60-те години при предоставяне на работнички от този вид от Н. Атанасов* за 
определяне на К. В. Арнолди той е определен като нов и му е дадено пред- 
варително название M.atanassovi. Описанието на вида е направено по-късно от 
Atanassov (1982). 

Работнички (фиг. 32). Дължината на тялото 4,0—8,2 mm. Главата на 
едрите работнички почти толкова дълга, колкото и широка; страните 
изпъкнали, отгоре почти права, леко вдлъбната в средата; окципиталните 
ъгли широко закръглени. Мандибулите широки със зъбчета и голям апика- 

Фиг. 32. Глава (а), торакс, стълбче и коремче на работничка (б) Messor ata- 
nassoi'i (ориг.) 
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лен зъб. Главата малко по-дълга, отколкото широка при малките работнички; 
страните леко изпъкнали, отгоре почти права, без вдлъбване в средата; ок- 
ципиталните ъгли късо закръглени. Мандибулите със зъбчета и апикален 
зъбец. Клипеусът отпред почти прав, отзад в средата дъговиден. Челната 
площадка триъгълна, челните дъги извити. Дръжките на антените в начало- 
то доста извити, а в основата слабо разширени с малък израстък. Първото 
членче на камшика по-дълго от следващите с изключение на последните три 
значително удебелени членчета. Очите средно големи. Тораксът, респ. про- 
мезонотумът, в профил силно дъговидно изпъкнал, без забележимо вдлъбване 
между тях. Между мезонотума и проподеума с голямо вдлъбване, като базал- 
ната повърхнина на проподеума почти права, малко по-голяма от следваща- 
та, вдлъбната надолу и образуваща почти прав ъгъл със следващата. Пе- 
тиолусът в профил отпред широко вдлъбнат, отзад наполовина изпъкнал, 
надолу вдлъбнат с почти остър връх; постпетиолусът силно дъговидно за- 
кръглен. Главата отпред странично от челните дъги фино набраздена, около 
очите ясно пунктирана; клипеусът, челната площадка и мандибулите ясно 
набраздени. Пронотумът отгоре напречно набразден; страните надлъжно, а 
в горната си част кръгово набраздени; мезонотумът и проподеумът напречно 
набраздени; педункулусът гладък. Тялото черно, силно гланцирано. Манди- 
булите червено-кафяви; антените и краката тъмнокафяви. Окраската на мал- 
ките рабтнички по-светла,обаче главата и коремчето черно-кафяви,а тораксът, 
мандибулите и краката от червеникаво-кафяви до светлокафяви. Предна- 
та част на главата, мандибулите, клипеусът, отзад темето и отдолу главата 
окосмени със стърчащи жълтеникави космици; пронотумът отгоре, мезоноту- 
мът, проподеумът окосмени по-слабо, а педункулусът малко повече. Най-мно- 
го окосмени последните сегменти на коремчето, първият сегмент окосмен с 
къси космици. Коксите на краката с дълги стърчащи космици, останалите 
части с прилежащи по-редки космици. 
Женски. Дължината на тялото 10,8—13,8 mm. Главата по-широка от 

торакса, колкото дълга, толкова и широка; страните й почти прави, отзад 
малко изпъкнала; окципиталните ъгли закръглени. Мандибулите широки 
без зъбчета. Клипеусът отпред равен, отзад вдлъбнат. Челната площадка 
почти триъгълна, дъгите къси, леко извити. Дръжките на антените дълги 
почти колкото камшика. Първото членче на камшика 1,5 пъти по-дълго от 
следващото, от 2-рото до 7-то еднакви, последните 4 най-дълги и дебели. То- 
раксът и мезонотумът отпред изпъкнали, отгоре равни; скутелумът издаден; 
проподеумът наклонен и слабо изпъкнал в средата. Петиолусът отпред вдлъб- 
нат, отзад почти прав, отгоре остро закръглен; постпетиолусът дъговидно из- 
вит. Коремчето овално. Главата с мандибулите надлъжно набраздени; ме- 
зонотумът и скутелумът отгоре гладки, гланцирани; пронотумът надлъжно, 
а проподеумът напречно набразден. Петиолусът гладък; постпетиолусът на- 
длъжно набразден. Коремчето гладко, гланцирано. Главата отпред, отгоре 
и отзад, мезонотумът отпред и по-малко отгоре, скутелумът и проподеумът 
тук-там, педункулусът отгоре и задната част на коремчето със стърчащи 
дълги космици. Коремчето отпред с къси космици. Краката и антените по- 
слабо окосмени. Окраската черна, гланцирана (особено на коремчето, ме- 
зонотума отпред и главата). Мандибулите, антените, краката и краят на 
бузите червеникаво-кафяви. Крилата със слаб кафеникав оттенък, жил- 
куването по-тъмно. 

Разпространение. Среща се в Южна Европа от Испания до 
България и Гърция. 

У нас е намиран по склоновете на Родопите над Асеновград, 200 т, 28. 
09. 1961 г. (Н. Атанасов) (холотип и паратипове на М. atanassovi), с. Загоре, 
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Старозагорско, 25. 07. 1961 г., № 2189 (Н. Атанасов); с. Белозем, Пловдивско, 
20. 07. 1961 г. (Н. Атанасов) (паратипове на М. atanassovi), Долно Дряново, 
19. 07. 1986 г. (Г. Д л у с с к и й). 

Биономия. Обитава открити, сухи, слънчеви, тревисти терени и 
храсталаци, пасища и поляни. Гнезди предимно в земята, и то в глинесто- 
песъчливи, песъчливи и сиво-бели почви. Около входовете образува валове 
от ситна пръст и пясък. Гнезди и под камъни. Ясно оформя пътеки на 5—6 m 
от гнездото до тревиста хелиофилна растителност, откъдето пренася различ- 
ни семена и плодчета. 

4. Messor caducus (Motschulski, 1839) 

М. caduca Motschulsk у, 1839, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 12:47 (Formica, Ha 
хичеван, бившия СССР); P у з c к и й 1605:754 (Messor caducus); А р н о л д и 1977 
1638; Agosti, Collingwood, 1987:271. 

= meridionalis Andre, 1882, Spec. Hym. Europ., 2:355 (Aphanogaster barbara 
var., Балкани); P у з c к и й, 1905:746 (M. barbarus capitatus var. Emery, 1908:450 
(M. barbarus ssp.); Атанасов, 1936:216; 1964:80 (M. semirufus ssp.) et auct. 

Синонимия. Синонимията на M. meridionalis и М. caducus беше установена от 
Арнолди (1977) след изучаването на типовете на Мочулски. 

Работнички. Дължината на тялото 6,5—9,0 mm. Главата на го- 
лемите работнички почти толкова дълга, колкото широка; страните слабо из- 
пъкнали, горният ръб доста вдлъбнат; окципиталните ъгли закръглени. 
При малките работнички без такова вдлъбване; мандибулите им с добре раз- 
вити зъбчета; челната площадка триъгълна; челните дъги почти прави. При 
големите работнички зъбчетата слабо развити; клипеусът издаден напред и 
леко вдлъбнат в средата, назад дъговидно закръглен. Тораксът в промезоно- 
талната повърхност изпъкнали, между проподеума и мезонотума с характер- 
но вдлъбване. Базалната повърхнина на проподеума почти равна, спускаща 
се надолу под тъп ъгъл. Петиолусът в горната си част отпред вдлъбнат, от- 
зад изпъкнал; постпетиолусът дъговидно изпъкнал. Главата черно-кафява 
до черна; коремчето почти черно; тораксът тъмночервен или кафеникаво- 
червен; педункулусът с черен оттенък отгоре. Краката черно-кафяви със 
светлокафяви тарзуси; ставите светлочервеникави. Мандибулите и камшикът 
на антените тъмно-до светлочервени. Главата силно гланцирана, повече или 
по-малко гладка, със слабо набраздяване в долните ъгли, ямките на антените и 
челото. Протораксът слабо набразден; в горната повърхност на мезоторакса 
набраздяването преминаващо в зърнесто; страните на проподеума напречно 
набраздени. Цялото тяло, особено главата и коремчето блестящи. Манди- 
булите окосмени слабо; тилът, тораксът, педункулусът и коремчето с редки 
стърчащи космици; антените и краката със слабо прилежащи космици. 
Женски. Дължината на тялото 10,5—13,0mm. Тялото съвършено чер- 

но, с тъмночервени мандибули и крака, почти блестящо. Главата набразде- 
на с редки щрихи със слаб блясък. Клипеусът и мезонотумът гладки и силно 
гланцирани, краищата едро точкувани. Проподеумът с малки издутини, на- 
пречно набразден. Страните на торакса по-често гладки с редки точки, най- 
често тънко надлъжно набраздени. Окосмяването на тялото почти оскъдно, 
по средата на мезонотума съвършено липсващо, покрая често с дълги жълте- 
никави защитни косми. Крилата с много слаб кафеникав оттенък. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 8,5—9,5 mm. Черни, с кафеникави ста- 
ви на краката, тарзусите и камшика на антените; краят на мандибулите тъм- 
ночервен. Дръжките на антените приблизително равни на дължината на пър- 
вите членчета на камшика. Главата с малки надлъжни набраздявания, сла- 
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бо блестяща. Тораксът отгоре блестящ, по страните матов. Мезонотумът, кли- 
пеусът и проподеумът много слабо набраздени, в края напречно набраздени. 
Главата и тораксът покрити с гъсти, тънки, дълги стърчащи жълтеникави 
косми; гладкото блестящо коремче и тънкият и леко набразден педункулус 
без косми. Краката и дръжките на антените с къси и наклонени защитни кос- 
миди . 

Разпростра не н и е. Среща се в Югославия, Албания, Гърция, 
България, Чехословакия, Турция, Кавказ. В Средна Азия този вид е заме- 
нен от М. denticulatus К.-Ид., а в Италия, Франция и Испания — от М. 
meridionals ssp, wasmatini К г a u s s е. Таксономичният статус на тези фор- 
ми е неясен. Възможно е да представляват един вид с клнкална географска 
изменчивост. 

Известен почти от цяла България, в планините до 60 m надм. в. 
Б и о н о м н я. Обитава равнинни, пустеещи с рядка ксерофилна рас- 

тителност терени, в подножието на планини, речни долини, в близост до насе- 
лени места. Гнезди предимно на открити поляни, пътища, орници, сухи ка- 
менисти места. Изгражда гнездата си в земята най-често з глинести и песъчли- 
ви почви и по-рядко под камъни. Гнездата са обикновено в един отвор, около 
който са натрупани пръст, пясък и остатъци от различни семена, плодче- 
та и частици от насекоми, използвани за храна. От гнездото до околния район 
правят забележими пътеки за пренасяне на храната. Най-активни са сутрин 
и привечер, особено след дъжд, като използват влагата за разширяване на 
входовете и увеличаване на камерите. 

6. Род Pheidole West \v о о d. 1840 
Ann. Mag. Nat. Hist. 6:87 (тнпусен вид Atta providers S y k e s, 1835, по последващо 

означение Bingham, 1903). 

Диморфни: c 2 дискретни подкасти, отличаващи се по размери. Едрите 
индивиди с голяма глава — войници. 

В о й н и ц и. Главата с успоредни или леко изпъкнали страни н дъл- 
бока вдлъбнатина на тилния край. Очите развити нормално, с множество 
фасетки отпред; обикновено дължината на бузата значително по-голяма ог 
диаметъра на окото. Антените 12-членни, с тричленна главичка. Скапусът 
далече от тила. Челните бразди къси, разнопосочни. Клипеусът без зъби. 
Мандибулите масивни, триъгълни, с тъпи зъбци или без зъбци. Палпите скъ- 
сени. Гърдите в профил с явно мезопроподиално вдлъбване. Всички шевове 
на гърдите развити. Проподеумът със зъбци или шипове. Шпорите на задни- 
те тибии прости. Петиолусът възловиден или триъгълен в профил, с повече 
или по-слабо развита цилиндрична част. Само със заострени косъмчета. 

Работнички. Главата повече или по-малко правоъгълна със силно 
закръглени тилни ъгли и слабо изпъкнал тилен край или овална или яйце- 
видна без изразени тилни ръбове. Очите развити нормално, разположени 
приблизително в средата на страните на главата. Антените 12-членни с три- 
членна глава. Скапусът доста по-дълъг от тилния край на главата. Челните 
дъги успоредни. Клипеусът без зъбци. Мандибулите триъгълни с 2—3 едри 
зъба на върха и многобройни дребни зъбчета в дъвкателния край. Палпи- 
те скъсени. Гърдите в профил с явно мезопроподиално вдлъбване. Всички 
шевове на гърдите развити. Проподеумът със зъби или шипове. Шпорите на 
задните крака прости. Стълбчето и коремчето, както при войниците. Само със 
заострени косъмчета. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Главата квадратна със 

силно закръглени тилни ъгли и слабо вдлъбнат край. Дължината на бузата 
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по-малка от максималния диаметър на окото. Антените 12-членни с тричленна 
глава. Скапусът малко по-дълъг от тилния край на главата. Челните дъги 
разнопосочни. Клнпеусът без зъбци. Мандибулите с 2 едри зъба на върха и 
гладък или назъбен дъвкателен край. Палпите скъсени. Горната повърхнина 
на скутума плоска, скутумът напълно или почти напълно покриващ отгоре 
предното гръбче. Проподеумът със зъбци или шипове. Шпорите на задните 
крака прости. Петиолусът и коремчето, както при войниците.. 

М ъ ж к и. Крилати, значително по-малки от женската. Главата тра- 
пецовидна, стесняваща се в предната част. Очите отпред. Антените 13- 
членни, нишковидни.Първото членче на камшика кълбовидно. Предният край 
на клипеуса равномерно изпъкнал,обикновено без зъби. Мандибулите триъгъл- 
ни с остри зъбчета. С парапсидални шевове. Шпорите на задните крака прос- 
ти,-Радиалната клетка открита: RS стигаща до края на крилото, сливаща се 
с С. С 2 радиомедиални клетки; 2-рата радиомедиална клетка триъгълна. 
С дискоидална клетка. Петиолусът възловиден или триъгълен в профил с 
повече или по-малко развита цилиндрична част. 

Състав и разпространение. Наброяват се не по-малко от 
400 вида, разпространени по цялото земно кълбо, главно в тропиците. В тро- 
пическите гори това е най-масовата група мравки. В Палеаркткка има малко 
видове, и то само на юг. В Европа има 3 вида, 2 от които са интродуцирани. 

В България се среща 1 вид. 
Би.оном и я. Мравки с много разнообразен начин на живот. Съществу- 

ват както хищници, така и напълно зърноядни видове. Обитават в постилка- 
та, на повърхността на почвата и в короните на дърветата. Размерът на семей- 
ствата варира — при някои видове (в частност при Ph. pallidula) семейства- 
та могат да бъдат полигонни и да наброяват 10 хил. индивида. 

Pheidole pallidula (N у 1 a n d е г, 1848) 

Ph. pallidula N у 1 a n d e r, 1848, Acta Soc. Sci. Fennica, 3:42 (Myrmica, 9. Меси- 
ла); P у з c к н й, 1905:645 (Pheidole) et auct. 

=arenarum R uzsk-y, 1905. Мравките на Русия, 1:647 (Ph. pallidula var. $21.. 
$, o, Ашхабад, бившия СССР) et auct. Syn. nov. 

= pallidula ssp., 9 2)., ез. Балхаш, бившия СССР) et auct. Syn. nov. 
— orientalis Emery, 1915, Rev. Zool. Afric., 4:231 (Ph. pallidula arenarum var., 

9 2j., България); Атанасов, 1936:217 et auct. 

Синоин м и я. В пределите на обширния ареал Pheidole pallidula се наблюдава 
слаба клинална изменчивост. Всички описани в началото на века географски форми 
(pallida s. str.—Западна Европа, Северна Африка; orientalis — Балканите, Кавказ; are- 
narum — западната част на Средна Азия; koshewnikovi — източната част на ареала) по- 
степенно преминават от един в друг и отделянето на подвидове е нецелесъобразно. 

Работнички. Дължината на тялото 1,6—2,8 mm. Главата малко 
по-дълга, отколкото широка, с изпъкнали страни, леко вдаден назад ръб и 
по-широко закръглени окципитални ъгли. Мандибулите широки с 10—11 
малки остри зъбчета, от които първите 2 силно развити. Клипеусът в среда- 
та неиздаден, почти прав, без зъбчета. Челните дъги къси и прави; челната 
площадка ясно очертана. Антените 12-членни, дълги, дръжките им по-дъл- 
ги от задния ръб на главата. Първото членче на камшика по-дълго, следва- 
щите равни, последните 3 най-дълги, почти колкото половината на камшика. 
Промезокотумът дъговидно изпъкнал със силно вдлъбване между мезонотума 
и проподеума. В средата на проподеалната повърхнина с остри, широки в 
основата, характерни малки шипчета. Петиолусът дълъг, тесен, отпред 
вдлъбнат, отзад изпъкнал; постпетиолусът по-широк и отгоре закръглен. 
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Окраската на тялото варираща: основната жълтеникаво-червеникава, чер- 
веникава до кафеникаво-жълта, с тъмно или кафеникаво-черно корем- 
че. Антените и краката по-светли. Горните повърхнини на мандибулите 
надлъжно набраздени. Мезонотумът, краят на пронотума, проподеумът и 
страните на торакса малко набраздени. Повърхността на главата, клипеу- 
сът, страните на торакса и коремчето гладки и блестящи. Цялото тяло с 
редки, различно дълги стърчащи космиии, по краката и антените по-къси и 
наклонени. 

Войници. Дължината на тялото 3,7—4,2 mm. Главата много го- 
ляма, почти квадратна; страните над очите изпъкнали, напред пред очите пра- 
ви, с дълбоко вдлъбната тилна част. Мандибулите широки', яки, с 2 остри 
големи апикални зъба и 2 малки тъпи зъбчета на задния край. Клипеусът 
тесен, отпред слабо вдлъбнат, отзад изпъкнал, в средата с лека бразда. Ан- 
тените 12-членни; дръжката в основата слабо извита; първото членче на кам- 
шика по-дълго от останалите, с изключение на последните три. Челната пло- 
щадка достатъчно голяма и ясно очертана. Очите малки, в предната част на 
главата. Тораксът по-тесен от главата. Промезонотумът дъговидно изпъкнал, 
между мезонотума и проподеума образуващ голяма вдлъбнатина. Проподеу- 
мът с 2 остри, малки шкпчета. Петиолусът отгоре остроъгълен, отпред вдлъб- 
нат, отзад почти прав; постпетнолусът по-широк, отгоре дъговидно изпък- 
нал. Окраската на тялото жълта, малко или много червеникава; челюстите 
и клипеусът червеникави или кафеникави; коремчето тъмночервеникаво или 
тъмнокафеннкаво. Понякога окраската по-светла или по-тъмна. Повърхни- 
ната между очите, челните дъги и челото ясно щрихована, страните на кли- 
пеуса леко набраздени. Страните на торакса набраздени; наклонената по- 
върхност на епинотума напречно набраздена; педункулусът фино щрихо- 
ван. Повърхността на главата блестяща; тораксът блестящ, отгоре гладък. 
Педункулусът гланциран; коремчето гладко и блестящо. Цялото тяло с 
умерено дълги стърчащи и полуприлежащн космици, по краката и антените 
по-къси. 
Женски. Дължината на тялото 6,1—8,5mm. Окципиталнпте стра- 

нични ръбове почти прави. Проподеумът с 2 недобре развити зъбчета. Ок- 
раската жълтокафява до тъмнокафява; антените, мандибулите, клипеусът 
и краката по-светли. Горната повърхнина на главата с изключение на сред- 
ната част на клипеуса и окципнталната повърхнина едро надлъжно наб- 
раздени. Клипеусът с по-ясно надлъжно набраздяване. Страните на торакса 
по-силно набраздени; задната страна на мезонотума фино надлъжно набраз- 
ден. Постпетиолусът отдолу с 3 напречни издатини. 

Мъ ж к и. Дължината на тялото 4,6—5,0 mm. Главата много по-мал- 
ка, отколкото при женските. Мандибулите със зъбчета. Максиларните пал- 
пи 3-членни, лабиалните 2-членни. Очите много големи. Пронотумът слабо 
издаден напред; мезонотумът дъговидно издаден напред, отгоре почти прав. 
Скутелумът силно изпъкнал назад; постскутелумът слабо изпъкнал, пропо- 
деумът кос. Петиолусът отпред леко вдлъбнат, отзад почти прав; постскуте- 
лумът дъговидно изпъкнал. Коремчето елипсовидно, накрая завито надолу. 
Външните гениталии заострени, косо срязани накрая. Тялото кафяво до 
тъмнокафяво. Антените, краката, мандибулите и педункулусът по-светли. 
Блестящи. Крилата светли с жълтеникаво жилкуване. 

Разпространение. Среща се в Испания, Южна Франция, Ита- 
лия, Югославия, България, Гърция, Турция, северното крайбрежие на Аф- 
рика, Сирия, Иран, Афганистан, Кавказ, Средна Азия. 

В България е разпространен почти повсеместно на височина до 600— 
1000 т. 
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Биономия. Обитава ксеротермните участъци на южните скло- 
нове, краищата на гората, скалните места и населени пунктове. Гнездата са 
под камъни или в земята, често многосекционни. Значителна част от храната 
на Ph. pallidula са семената, но мравките събират също така насекоми. На- 
блюдава се масова мобилизация с помощта на миризлива следа, оставена от 
разузнавача (Д л у с с к и й, 1981). Крилати индивиди са наблюдавани от 
май до септември. 

7. Род Temnothorax М а у г, 1861 

Leptothorax subg. Temnothorax М а у r, 1861, Europ. Form., 68 (типусен вид Myrmi- 
ca recedens N у 1 a n d е r, по монотипия); 1905:156; Kutter, 1977:135 et auct. 

= Temnothorax Mayr: Emery, 1869:1; Bernard, 1968:185; Арнолди, 
Длусский, 1978:543; Длусский, Союнов, 1988:29 et auct. 

Ревизия. Длусский, Союнов (1988). 

Синонимия. Въпреки че обособеността на Hemnothorax у никого не извиква 
съмнения, таксономическият ранг на тази група си остава спорен. Някои изследователи 
разглеждат Temnothorax като подрод на рода Leptothorax Mayr, 1861 (Р у з с к и й, 
1905; Emery, 1925; Kutter, 1977), а други — като самостоятелен род (Emery, 
1869; Bernard, 1968; Collingwood, Yarrow, 1969; Baroni Urban i, 
1971; Арнолди, Длусский, 1978). Тъй като обективни критерии за различава- 
нето на рода от подрода не съществуват и тъй като от 60-те години повечето изследователи 
разглеждат Temnothorac като самостоятелен род, на нас ни се струва, че е най-целесъобраз- 
но да приемем най-разпространения възглед по този въпрос. Необходимо е да се отбележи 
също, че Temnothorax са твърде близки до Leptothorax и особено до североафриканския 
подрод Myrmammophilus Menozzi, както и до паразитния род Chalepoxenus Мепо- 
z z i, отличаващ се от Temnothorax по наличието на зъбец под постпетиолуса. 

Работнички. Мономорфни. Главата правоъгълна с прав или сла- 
бовдлъбнат тилен край и закръглени тилни ъгли или овална със закръглен 
тилен край. Очите нормални — от много сложни очи приблизително в среда- 
та на страните на главата. Антените 12-членни с 3-членна главичка. Ска- 
пусът повече или по-малко по-дълъг от тилния край на главата. Предният 
край на клипеуса равномерно изпъкнал, без зъбци. Мандибулите триъгъл- 
ни с малко (под 10) едри зъби. Гърдите в профил с явно мезопроподиално вдлъб- 
ване. С мезопроподиален шев. Промезоноталният шев развит или в краен 
случай със следи от него (при Leptothorax този шев често напълно липсващ 
на тръбната повърхнина). Проподеумът с къси шипове. Шпорите на задните 
тибии прости или средните и задните тибии без шпори. Петиолусът възлови- 
ден или триъгълен в профил, с повече или по-малко развита цилиндрична 
част. Постпетиолусът отдолу без шип, зъбец или площадка. На тялото с ня- 
колко заострени косъмчета; без отсечени или главически космици. 
Женски. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, но с прости очи. Скутумът неприкриващ отгоре предното гръбче. 
Петиолусът и коремчето, както при работничките. 

Мъжки. Сходни с мъжките от Leptothorax. Антените слабо коленча- 
ти; скапусът равен на 4—5 членчета на камшика, взети заедно. 

Състав и разпространение. Родът включва около 10 вида, 
разпространени в аридните и семиаридните области на Евразия и Северна 
Африка. 

В България се среща 1 вид. 

Temnothorax recedens (N у 1 a n d er, 1863) 

T. recedens N у 1 a и d e r, 1863, Ann. Sci. Nat., 5:94 (Myrmica, o; Beaucaira, France)- 
Roger, 1859, Berl. Ent. Zeitschr., 3:257 (Leptothorax, 9); Mayr, ’ 1861:68 (Leptothorax 
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subg. Temnothorax); Emery, 1869 (Temnothorax); F o г е 1, 1874:83 (Leptothorax subg. 
Temnothorax, 5); Bernard, 1968:186 (Temnothorax); K utter, 1977:135 (Leptothorax 
subg. Temnothorax); Длусский, Союнов, 1988 (Temnothorax) et auet. 

=rogeri Emery, 1869, Ann. Acc. Aspir. Natur. Napoli, 18 (Temnothorax, § $, 
България); F o r е 1, 1882:315; P у з c к и й, 1905:608 (Leptothorax (Temnothorax) 
recedens ssp.) et auct. 

=mordax Sants chi, 1919, Bo!. Real. Soc. Espan. Hist. Nat., 246 (Leptothorax 
subg. Temnothorax, Pozuelo, Испания). 

=ergatogyna Bernard, 1952:18 (Leptothorax, $$, var., Saint Raphael et Agay, 
France); Bernard, 1968:186 (Temnothorax). 

Изменчивост, синонимнка. He сме виждали типове от този род, но 
всички европейски изследователи са единодушни в неговата интерпретация. Намиращите 
се в нашата колекция материали, определени от водещите европейски мирмеколози, 
безусловно се отнасят към един и същи вид. В пределите на ареала на този широко раз- 
пространен вид се наблюдава определена географска изменчивост. Популациите на Бал- 
канския полуостров и ОНД се отличават средно по по-светлата си окраска и са били опи- 
сани в началото като особен вид (Emery, 1869), но след това са разглеждани от всички 
като подвид на Т. recedens rogeri Е m. Сравнението на големи серии от Копетдаг, т. е. 
от източната граница на ареала, с екземпляри от България и Западна Европа показа, 
че макар тази популация действително да се отличава, размахът на изменчивост по окрас- 
ката е такъв, че почти всички екземпляри, с конто разполагаме от Западна Европа, се 
вместват в пределите за изменчивост на българските и копетдагскнте популации. Във 
връзка с това обособяването на подвид е нецелесъобразно. Р у з с к и й (1905) също така 
посочва някои разлики в строежа на шипчетата на проподеума, но този признак широко 
варира както при европейските, така и при копетдагскнте екземпляри. 

От Западна Европа бяха описани още два вида от този род— Т. mordax от Испания 
(S a n t s с h i, 1919) и Т. ergatogyna от Южна Франция (Bernard, 1952). Първият 
е описан по единствена женска, отличаваща се от Т. recedens с по-късия петнолус и някои 
други дребни признаци, напълно в.местващи се в пределите на изменчивост на вида. 
Вторият е описан по гнездова серия и всъщност единственото му отличие or Т. recedens 
е ергатоидността на самките (липсата на очи и някои други признаци). При много видове 
мравки са известни ергатондни женски успоредно с нормалните. По този начин въз основа 
на признаците, посочени в описанията, тези видове не могат да бъдат обособени. Но тъй 
като типовете не са изучени, синоннмнзацията (Длусский, Союнов, 1988) е 
направена условно. 

Работнички (фиг. 33). Дължината на тялото 2,5—3,2 mm. Тяло- 
то стройно. Главата с широко закръглен тилен край и с неизразени тилни 
ъгли; дължината й по-голяма от ширината. Очите сравнително малки, из- 
пъкнали; максималният диаметър на окото явно по-къс от бузата и повече 
от 4 пъти по-малък от ширината на главата. Скапусът малко по-дълъг от 
тилния край на главата. Челните дъги къси, слабо разнопосочни. Промезо- 
нотумът в профил равномерно изпъкнал, промезоноталният шев слабо изра- 
зен и при много екземпляри изобщо незабелязващ се. Проподеумът с триъ- 
гълни зъбчета или с много къси заострени шипчета, насочени косо нагоре или 
назад. Петиолусът с дълга цилиндрична част колкото приблизително поло- 
вината от дължината му и с триъгълен в профил възел със закръглен връх. 
Тялото гладко и гланцирано, само на страните на гърдите и стълбчето със 
силно изгладена шагренова скулптура. Цялата повърхност на главата, вкл. 
тилният край и страните с многсбройгш защитни косъмчета; горната част на 
гърдите и цялата повърхност на коремчето окосмени с по-редки и дълги за- 
щитни космици; страните на гърдите и стълбчето без защитни космици. Ска- 
пусът и тибиите по правило с повдигнати или полузащитни космици, поня- 
кога тибиите само с прилежащо окосмяване. Средните и задните тибии без 
шпори. Най-светлите екземпляри изцяло жълти, само в задния край на 1-вия 
тергит на коремчето с кафяво-жълта ивица. При най-тъмните екземпляри 
горната част на главата, страните на мезонотума и проподеума, мезопропо- 
диалният шев, върхът на стълбчето и цялото коремче с изключение на осно- 
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Фиг. 33. Женска (а), работничка (б) и мъжка (в) Temnoihorax recedens, (по 
К utter, 1977) 

вата кафяви или тъмнокафеникави, краищата кафяво-жълти с по-тъмни 
бедра, останалата част от тялото жълто или кафяво-жълто. 
Женски. Дължината на тялото 3,5—4,5 шш. Формата на главата, 

както при работничките, но очите относително големи и прости. Скутумът 
добре развит и почти напълно покриващ отгоре пронотума. Проподеумът 
с къси триъгълни зъбчета. Хетотаксията, както при работничките, но ска- 
пусът и ставите винаги с полустърчащи или най-малкото с приповдигнати 
космици. Най-светлите екземпляри жълти с кафеникав връх и кафеникава 
задна половина на 1-вня коремен тергит. При най-тъмните екземпляри гла- 
вата, скутелумът, върхът на стълбчето и коремчето (с изключение на основа- 
та), тъмнокафяво-жълти; останалата част от тялото жълта или тъмнокафя- 
во-жълта . 
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М ъ ж к и (по К u t t е г, 1977:135, fig. 268). Дължината на тялото 2,4— 
2,5 mm. Скапусът с полустърчащн космици. Тялото тъмножълто; коремче- 
то кафяво със светла основа; краищата бяло-жълти. Дължината на петиолу- 
са по-голяма от височината. Главата и проподеумът фино шагреновн; скуту- 
мът, скетелумът, членчетата на петиолуса и коремчето гладки и гланцирани. 

Разпространение. Среща се в Мароко и Алжир, Испания, юж- 
ната част на Франция, Швейцария, Италия, Югославия, България, евро- 
пейската част на Турция, о. Крит, ОНД: Крим (Феодосия), Грузия (Боржо- 
ми, Кутапси, Мцхета) (Р у з с к и й, 1905), Западен Копетдаг (Д л у с с- 
к и й, 3 а б е л и н, 1985). 

В България известен от Сливенския Балкан, Айтос, Поморие, Бургас, 
Мичурин, Резово, Обзор. Балчик, Каварна, р. Батова, Калиакра, Креснен- 
ско дефиле. 

Б и о н оми я. Обитава асоциациите с мезофитна средиземноморска рас- 
тителност. В България са намерени гнезда на този вид по стръмния склон 
на десния бряг на р. Струма в прораснала дървовидна хвойна и трънаци. 
В Копетдаг Т. reeedens е обичаен за постилката под кленове и драки по скло- 
новете на проходите с мезофитна растителност, но липсва както във влажни- 
те долини, така и на сухите участъци без дървесно-храсталачна растителност. 
Гнездата обикновено са под камъните. Женски и мъжки се срещат от май до 
септември. 

8. Род Leptothorax Мауг. 1855 
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 5:431 (типусен вид Formica acervorum F a b r i c i u s, 

1793, по последващо означение Bingham, 1903:214). 

Работнички. Мономорфни. Главата правоъгълна, с прав или слабо 
вдлъбнат тилен край и закръглени тилни ъгли. Очите приблизително в сре- 
дата на страните на главата или малко по-напред. Антените ll-членни (под- 
род Leptothorax s. str.) или 12-членни (останалите подродове), с 3-членна гла- 
ва. Скапусът равен или малко по-дълъг от тилния край на главата. Челните 
дъги разнопосочни. Клипеусът без зъби. Мандибулите триъгълни с малко 
(под 10) твърде едри зъби. Палпите скъсени; броят на членчетата вариращ 
при различните видове. Тръбната повърхнина на гърдите равна или равно- 
мерно изпъкнала, рядко с едва забележимо мезопроподиално вдлъбване. 
Частите на гърдите, слети. При повечето видове без промезонотален шев или 
той само на страните на гърдите. Мезопроподиалният шев по-добре или по- 
слабо изразен. Проподеумът обикновено с шипове или зъбци, понякога без 
зъбци, ъгловат в профил. С прости или без шпори. Петиолусът с различна 
форма, често триъгълен в профил, без развита цилиндрична част. Постпе- 
тиолусът отдолу без шип, зъбец или площадка. Всички видове стъпи или гла- 
вичести космици. 
Женски. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, но очите по-големи и прости. Скутумът непокриващ отгоре проно- 
тума. 

Мъжки. Много по-дребни от женските. Главата повече или по-малко 
правоъгълна със силно закръглени тилни ъгли и слабо изпъкнал тилен край. 
Антените 13—12-членни, нишковидни или слабо коленчати. Предният край 
на клипеуса равномерно изпъкнал, без зъбци. Формата на гърдите силно ва- 
рираща в границите на рода. С метаплеврални жлези. С прости или без шпо- 
ри на задните тибии. Радиалната клетка понякога отворена. С 1 радиомедиал- 
на клетка; дисталните разклонения RS и М излизащи от нея независимо 
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една от друга. Със или без дискоидална клетка. Постпетиолусът отдолу без 
шип или зъбец. 

Състав и разпространение. Систематиката на рода е сла- 
бо изучена. Както изглежда, включва 100—200 вида, разпространени глав- 
но в Палеарктика и Неарктика. Максималният брой видове е известен от 
южните области на Палеарктика и Неарктика. Някои видове (L. асегиогит, 
L. muscorum) стигат далече на север и северната граница на ареала съвпада 
с южната граница на тундрата. Известни са няколко вида от балтийския ян- 
тар (късен еоцен). 

В България са известни 13 вида, но явно фауната далеч не е изучена 
напълно. 

Б и о н о м и я. Семействата обикновено са моногинни и наброяват ня- 
колко десетки работнички. Обитават горния слой на почвата, постилката, 
под кората на дърветата, в мъховете, в суха дървесина. Работничките съби- 
рат трупове на дребни безгръбначни или ловят слабоподвижни личинки 
на насекомите. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Leptothorax по работнички 

1 (2) Проподеумът в профил ъгловат, без шипове или зъбци. Гърдите свет- 
ложълти. Главичката с еднакъв цвят, както останалата част на кам- 
шика на антената. Дължината на тялото 2“—2,5 mm  
 4. L. (М.) bulgaricus For. 

2 (1) Проподеумът в профил с шипове или зъбци. 
3 (4) Петиолусът с възелче и явно обособена цилиндрична част. Шиповете 

на проподеума дълги, тънки. Главата и коремчето черни; гърдите и 
петиолусът червени или кафеникаво-червени. Дължината на тялото 
3—4 mm ILL. (М,) semiruber Andre. 

4 (3) Друго съчетание на признаците. Или гърдите жълти, а върхът на 
главата и коремчето кафеникави, или тялото изцяло черно. Петиолу- 
сът в профил триъгълен, в повечето случаи без изразена цилиндрична 
част. 

5(12) Гърдите в профил със слабо мезопроподиално вдлъбване. 
6 (9) Антените 11-членни. Едри: 2,5-4 тш. 
7 (8) Скапусът и краката със стърчащи космици  
 1. L. (L.) acervorum (F.). 

8 (7) Скапусът и краката без стърчащи космици  
 2. L. (L.) muscorum (N у 1.). 

9 (6) Антените 12-членни. По-дребни: 1,8—3 mm. Тялото жълто; върхът 
на главата и върхът на коремчето по-тъмни. 

10(11) Шиповете на проподеума масивни, разширени в основата, понякога 
върхът им леко завит надолу; дължината на шиповете отгоре по- 
малка или равна на ширината на петиолуса  
 9. L. (М.) nylanderi (F 6 г s t.). 

11(10) Шиповете на проподеума тънки, прави; дължината им отгоре по- 
голяма от ширината на петиолуса 10. L. (М.) parvulus (Schenck). 

12 (5) Гърдите в профил равни или изпъкнали, без мезопроподиално вдлъб- 
ване. Антените 12-членни. Тялото жълто или жълтеникаво-кафяво; 
горната част на главата и задната половина на коремчето обикнове- 
но по-тъмни. 

13(14) Клипеусът изрязан в предния край със слабо надлъжно вдлъбване зад 
него; при едрите индивиди това вдлъбване ограничено от 2 малки ос- 
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нови. На тръбната повърхнина с промезонотален шев. Главичката на 
антената със същия цвят както камшика. 3—3.8 mm  
 5. L. (М.) clypeatus Мауг. 

14(13) Клипеусът неизрязан в предния край и без основи. На тръбната по- 
върхнина без следи от промезонотален шев. Главичката на антената 
по-тъмна от останалите членчета на камшика. 

15(16) Проподеумът с къси триъгълни зъби. 2.5—3.2 mm  
 6. L. (М.),-cortical is (S с h е n с k). 

16(15) Проподеумът с шипове. 
17(20) Шевовете на проподеума дълги и леко завити надолу. 
18(19) По-едри: 2,5'—3,4 mm. Гърдите жълто-кафеникави. Петиолусът 

ъгловат в профил, дължината видимо по-голяма от височинат.а . . 
 3. L. (М.) affinis Мауг. 

19(18) По-дребни: 1,7—2,6 mm. Гърдите жълти. Петиолусът в профил със 
закръглен горен ъгъл; дължината му приблизително равна на висо- 
чината 7.L. (М.) intcrrupius (S с h е n с k). 

20(17) Шиповете на проподеума къси, прави. 
21(22) Коремчето с обособена тъмна напречна ивица по задния край на 1- 

вия тергит. Главата на антената светлокафява   
 13. L. (М.) unifasciatus (L a t г). 

22(21) Задната половина на коремчето тъмна, но без обособена тъмна ивица 
по правило. Главата на антената от тъмнокафява до черна. 

23(24) Горната страна на главата тъмна, рязко контрастираща с жълтите 
гърди 8. L. (М.) melanocephalus Ешег у. 

24(23) Главата леко потъмнена, задната й част почти със същия цвят, как- 
то гърдите 12. I. (М.) tuberum (F.). 

Подрод Leptothorax s. sir. М а у r, 1855 
Verb. Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:431 (типусен вид Formica acervorum F a b r i c i n s, 

1793, по последващо означение B i n g h a m, 1903). 
= Mychothorax R uzsky, 1904, Изв. Руск. географ, общ. :288 (типусен вид For- 

mica acervorum F a b r i с i u s, по първоначално означение) et auct. 
Синонв м и я. Само Smith (1950) обръща внимание, че като тип от Lepto- 

thorax Бингам през 1903 г. означава същия този вид (Formica acervorum—Leptothorax 
acervorum), взет от Рузский през 1904 г. за тип на подрода Mychothorax. Според Кодекса 
на зоологическата номенклатура Mychothorax R и г s k у е по-млад синоним на Lep- 
tothorax М а у г. За подрода, който след Рузски всички изследователи наричат Lepto- 
thorax s. str., е предложен Myrafant М. Smith. Европейските учени (В a r о n i U г- 
b a n i, 1971; К u t t е г, 1977) също започват да използват тези названия. 

Диагноза. Антените на женските и работничките 11-членни, на мъжките 12- 
членни. Антените на мъжките нишковидни; скапусът равен на 3-ото членче на камшика 
или по-къс. С мезопроподиално вдлъбване. Петиолусът без изразена цилиндрична част. 

1. Leptothorax (Leptothorax) acervorum F a b r i c i u s, 1793) 
L. acervorum F a br i ci us, 1793, Ent. Syst., 2:358 (Formica, o, Denmark); L a- 

t r e i 1 1 e, 1798, Ess. Hist. Fourmis, 49 (Q<3); M a y r, 1855:164 (Leptothorax); F or е 1, 
1892:314; Атанасов, 1936:218; 1952:44 ($ 2 <J). 

Работнички (фиг. 34). Дължината на тялото 3,1—4,5 mm. Гла- 
вата по-дълга, отколкото широка, страните изпъкнали, отгоре леко вдлъбна- 
та; окципиталните ъгли закръглени. Мандибулите с 6 зъбчета, 2 от които по- 
големи. Клипеусът силно изпъкнал. Челните дъги къси, извити. Дръжките 
на антените до средата на челото. Мезоепипроподиалното вдлъбване по-го- 
лямо. Проподиалните шипове умерено дълги, почти колкото разстоянието в 
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Фнг. 34. Работничка (а), глава (б) и преден крак (в) па мъжка Leptothorax acervorum 
(по К u t t е г, 1977) 

основата им, насочени малко нагоре. Петиолусът в профил отпред вдлъбнат 
отзад изпъкнал, на върха леко заострен, двете повърхнини еднакви по дъл- 
жина, отдолу напред с малък шип. Постпетиолусът отгоре силно изпъкнал. 
Мандибулите, долната повърхнина на главата, дръжките на антените и пред- 
ната част на камшика, тораксът, педункулусът и краката червеникаво-жъл- 
ти до червеникаво-кафяви, предната половина на главата, краят на антените, 
горната страна на коремчето (отзад по-светло) тъмнокафяви черно-кафя- 
ви. Върхът на петиолуса и постпетиолусът понякога по-тъмни. Главата гъсто 
и надлъжно набраздена; клипеусът гладък и гланциран. Надлъжното наб- 
раздяване на торакса по-фино и слабо набръчкано; проподеумът отзад и зад- 
ната част на членчетата на педункулуса малко по-силно набраздени. Изрез- 
ката на проподеума леко напречно набраздена; върховете на педункулуса 
гладки; главата и тораксът матово гланцирани; коремчето силно гланцирано. 
По цялото тяло със стърчащи космици, на долната страна по-малко; по кра- 
ката и антените с полегати космици; по дръжките на антените с къси, а по 
камшика с много къси космици. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 3,5—4.8 mm. Главата, както при ра- 

ботничките, но малко по-широка. Тораксът в профил леко изпъкнал, напред 
стръмен; мезонотумът по-нисък от пронотума; скутелумът и постскутелумът 
слабо издадени. Проподиалните шипове и педункулусът, както при работ- 
ничките. Окраската, както при работничките. На мезонотума отпред с 1 
тъмнокафяво до черно петно; 1 дълго петно над основата на крилата. Скулпту- 
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рата на главата, както при работничките, но по-релефна. Пронотумът отпред 
напречно набразден, гърбът надлъжно, но в същата степен, както главата. 
Окосмяването, както при работничките. Крилата с отворена радиална клетка, 
стъкленосветли, жилкуването и птеростигмата бледокафеникаво-жълти. 

Мъжк и. Дължината на тялото 3,7-—4,0 mm. Главата по-широка, от- 
колкото дълга, задната страна силно изпъкнала. Мандибулите къси. без зъб- 
чета. Клипеусът изпъкнал. Челните дъги широки, гланцирани. Антените 
много дълги, първото членче на камшика много късо; всички членчета по- 
дълги, отколкото широки. Тораксът в профил, както при женските, но ску- 
тумът с Майрова бразда. Проподеумът с 2 мънички зъбчета. 2 тъпи шипче- 
та или самото място закръглено. Петиолусът в профил изпъкнал, със закръг- 
ръглен връх; постпетиолусът дъговидно издаден. Окраската черна; краката 
тъмнокафяви до кафяви; краищата на бедрата, тибиите и тарзуснте кафени- 
каво-жълти. Главата от двете страни на челните дъги ясно надлъжно набраз- 
дена, по-назад грубо набръчкана. Пронотумът отдолу напречно, страните 
надлъжно набраздени. Мезонотумът набразден с равни, повече или по-мал- 
ко надлъжни бръчки, между Майровите бразди с няколко точки. Педунку- 
лусът отгоре и коремчето гладки, гланцирани. Всички части, особено главата, 
долната й страна, мандибулите, дръжките на антените и краката с дълги кос- 
миди; по камшика, долната страна на торакса и педункулуса с по-къси кос- 
мици. Крилата, както при женските. 

Разпространение. Среща се от Норвегия през цяла Северна и 
Средна Европа до северните райони на Южна Европа. В Англия, Франция, 
Белгия, на изток в Кавказ, Туркестан, Урал. Алтай и Сибир до Източна 
Азия (Магадинска област). В Алпите достига 2700 m надм. в. 

В България е разпространен във всички високи планини, като максимал- 
но е установен при 1800—1900 m надм. в., а единично — до 2250 m надм. в. 

Биономия. Този мезофилен вид обитава иглолистните,широколист- 
ните и смесените горски пояси, но често се среща и в пояса на безлесната рас- 
тителност. Счита се за бореална форма. Гнезди на поляни, ливади, пасища, в 
смесени насаждения. В алпийските райони изгражда гнездата си под камъни, 
в пукнатини на скалите, в корените на мъхове и растения, в земята. В субал- 
пийските райони в горите изгражда гнездата си в дървета, изработва входо- 
ве, изходи, камери под кората, в корените на пънове, в стари умиращи дъне- 
ри, в основата на живи дървета, под камъни и в земята. 

Образува малки семейства с не повече от 20—80 работнички и 1 безкри- 
ла женска. Често е в съседство или образува съжителство с Formica ги]а, 
F. lugubris, F. lemani, Myrmica laevinodis. 

2. Leptothorax (Leptothorax) muscorum (N у 1 a n d er, 1846) 

L. muscorum N у 1 a n d e r, 1846, Act. Soc. Sci. Fennicae, 2:204 (Myrmica, 
Helsingfors, Finland); M a y r, 1855:168 (Leptothorax); Атанасов, 1952:48. 

Работнички. Дължината на тялото 2,5—3,2 mm. Главата и пе- 
дункулусът, както при L. acervorum. Мезопроподиалното вдлъбване малко 
по-слабо, отколкото при L. acervorum. Проподиалният шип в основата малко 
по-широк, леко завит нагоре. Окраската жълтеникаво-червена. Предната 
повърхнина на главата и коремчето тъмнокафяви, краят на антените светло- 
кафяви до кафяви. Горната част на главата със стърчащи космици, малко 
по-къси и по-оскъдни, отколкото при L. acervorum-, по антените и краката 
без космици, по краката понякога със стърчащи единични космици. 
Женски. Дължината на тялото 2,5—3,8 mm. Главата и членчетата на 



педункулуса, както при работничките. Предната повърхнина на главата, дол- 
ната половина на антените, 1 петно отпред на мезонотума и основата на крила- 
та кафяви до тъмнокафяви; проподеумът и коремчето повече или по-малко 
по-светли. Мандибулите, антените (с изключение на края им), долната част 
на главата, пронотумът, страните на торакса, педункулусът и краката свет- 
локафяви. Окосмяването, както при работничките. Крилата стъкленосвет- 
ли; жилкуването бледожълто; птеростигмата светлокафява. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,5—4,0 mm. Главата, членчетата 
на педункулуса, проподеумът и шиповете, както при L. acervorutn. Ок- 
раската черна; мандибулите, антените и краката тъмнокафяви, кафяви, 
понякога жълтеникво-кафяви; тарзусите светлокафяви. Скулптурата на тя- 
лото сходна с тази на L. (L.) acervorutn. Главата, долната страна на торакса 
и коремчето, както и неговият край и вътрешният ръб на бедрата богато окос- 
мени със стърчащи космици. 

Разпространение. Среща се в Северна Европа, планините на 
Средна и Южна Европа, Европейската част на бившия СССР, Кавказ, Си- 
бир. 

В България е по-рядък вид, известен от Витоша, Рила, Родопите и 
Стара планина, където достига 200 m надм. в. 

Б и о н о м и я. Обитава иглолистните, смесените и по-рядко широко- 
листните гори, но се среща и в пояса на безлесната растителност. Оптимални 
граници на неговото разпространение се считат 1500—1800 m надм. в. Гнезди 
в поляни, ливади, торфища, обрасли с торфен мъх, речни долини, скални гру- 
пировки и др. В планините изгражда гнездата си под камъни, в пукнатини- 
те на скали, в земята, в горите — в пънове, в корените на дърветата и много 
рядко под кората на дърветата, с което екологично се отдалечава от L. (L.) 
acervorutn. 

Подрод Myrafant М. Smith, 1950 
Psyche, 57:29 (типусен вид Leptothorax curvispinosus М а у г, по първоначално оз- 

начение); Baroni Urban i, 1971:102 et auct. 
= Leptothorax subg. Leptothorax; P у з c к и й, 1905:157 et auct. (пес. Bingham. 

1903). 
Диагноза. Антените на женските и работничките 12-членни, на мъжките 13- 

членни. Антените на мъжките слабо коленчати, скапусът по-дълъг от 2-рото членче на 
камшика. 

3. Leptothorax (Myrafant) affinis М а у г, 1855 

L. affitiis М а у r, 1855, Yerh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:442 (Leptothorax, Wien, 
Austria); For el, 1874, Fourmis de la Suisse, 88 (o); C 1 a w 1 e y, 1914, Ent. Record, 
26:107 (°); Fore 1, 1892:319; Атанасов, 1952:37. 

Работнички (фиг. 35). Дължината на тялото 2,5-—3,3 mm. Гла- 
вата малко по-дълга, отколкото широка; заният ръб и страните леко изпък- 
нали; окдипиталните ъгли широко закръглени. Дръжката на антените по- 
къса от задния ръб на главата. Тораксът в профил умерено изпъкнал. Ши- 
повете на проподеума по-дълги от разстоянието в основата им, към края ле- 
ко надолу извити. Петиолусът в профил отпред почти прав, отзад изпъкнал; 
постпетиолусът отгоре дъговидно закръглен. Окраската жълта до червени- 
каво-жълта; краката и краят на антените понякога леко по-тъмни. Предна- 
та повърхност на главата и задната част на коремчето по-тъмни. Предната 
част на главата, клипеусът и мандибулите много фино и гъсто надлъжно на- 
браздени с микроскопично фино пунктиране; тораксът по-силно, педункулу- 



Фиг. 35. Глава (а), торакс с проподеум и стълбче (б) на работничка 
и проподеум и сгълбче (с) на мъжка Lepioilwrax (М.) affinis (по S t i t z, 

1939) 

сът фино, гъсто и по-леко набраздени. Всички части матови, коремчето глад- 
ко и гланцирано. Тялото окосмено със стърчащи космици; антените с много 
къси и малко стърчащи космици; краката без космици. 
Женски. Дължината на тялото 3,1—4,5 mm. Шиповете на проподе- 

ума умерено дълги или малко по-дълги. Окраската жълта, червеникава до 
кафява; предната част на коремчето най-често кафеникаво-жълта; краят на 
антените кафеникав; бедрата (с изключение на краищата им) кафяви. Мезо- 
нотумът по-силно надлъжно набразден; скутелумът в средата гладък, глан- 
циран. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 2.5—2,7 тт.Мандибулпте с 4 зъбчета. 
От 2-рото до 5-то членче на камшика по-дълги, отколкото широки. Проподе- 
умът без зъбовидни шипчета. Петиолусът отгоре слабо дъговиден. Главата, 
мезонотумът и педункулусът фино набраздени, коремчето гладко, гланцира- 
но. 

Разпрост ранен и е. Среща се в Средна и Южна Европа с остро- 
вите в Средиземно море и някои в Бяло море (Евбея и Самос). Гърция, Юго- 
славия, бившия СССР (Южната Европейска част, Крим, Кавказ). 

В България е известен от околностите на София, от Люлин. Витоша, 
Родопите, Пирин, Алиботуш, Беласица, Източна Стара планина. Единични 
гнезда има на 1500—1900 m надм. в. Оптимално се развива при 1200 ш надм.в. 

Б и о н о м и я. Обитава широколистните и смесените гори, окрайнини- 
те им, склоновете на планините, пустеещи и сухи терени, речни долини. Гнез- 
ди в поляни, ливади, пътища; по-рядко гнездата им са под камъни. Като 
дендробионт изгражда гнездата си под кората, в колоните, в стволовете на 
стари дървета, а също и в пънове. Не образува големи семейства, които вина- 
ги са самостоятелни. 

Сватбен полет се наблюдава през август. 
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4. Leptothorax (Myrafant) bulgaricus F o r el, 1892 
L. bulgaricus F o r е 1, 1892, Verh. Zool.-Bot. Qes. Wien, 42:214 (Leptothorax, 

Sliven, Bulgaria); Рузски fi, 1905:544; Атанасов, 1934:159 (?). 

Работнички (фиг, 36). Дължината па тялото 2,2—2,5 mm. Гла- 
вата тясна и дълга, правоъгълна, отзад и отпред еднакво широка. Манди- 
булите с 5 зъбчета. Клипеусът отпред закръглен, с малък кил, в средата на 
челната площадка. Антените 12-членни; дръжките им по-къси от задния ръб 
на главата. Очите малко по-напред от средата на страните на главата. Торак- 
сът в профил без вдлъбване между мезонотума и проподеума и със съвършено 
равна тръбна страна. Проподеумът в профил ъгловат, без шипове и явни зъ- 
би. Членчетата на педункулуса изобщо по-ниски, отколкото при другите 
европейски видове. Петиолусът по-дълъг, отколкото при L. tuberum, L. 
acervorum, но малко по-дълъг, отколкото при L. nigrita, отпред леко вдлъб- 
нат, отзад изпъкнал, по в края отново вдлъбнат. Постпетиолусът по-малък, 
с почти еднаква дължина, ширина и височина, отгоре дъговидно закръглен. 
Окраската светлочервеникаво-жълта до светлокафеникаво-жълта. Мандибули- 
те, дръжките на антените и краката светложълти. Предната половина на гла- 
вата и краят на антените кафяво-червеникави, затъмнени. На първия коремен 
сегмент с 1 малко неправилна, широка, тъмнокафява напречна препаска, 
а на останалите сегменти отгоре с 1 тясна, по-светлокафява напречна препас- 
ка. Главата отпред и странично, тораксът и страните му, петиолусът твърде 
грубо и неправилно надлъжно набраздени и умерено блестящи. Мандибу- 
лите надлъжно набраздени и пунктирани; клипеусът също, но странично с 
2 симетрични надлъжни бразди. Стръмната повърхнина на проподеума на- 
пречно набраздена. Постпетиолусът фино мрежовидно набразден, почти без 
блясък. Темето, задната част на главата, част от челото, долната страна на 
главата, част от горната страна на торакса, петиолусът, коремчето и краката 
гладки и гланцирани. Окосмени с умерено дълги и светложълти стърчащи 
космици, по главата н коремчето малко по-дълги. Дръжките на антените 
и тибиите с прилежащи космици. 

Разпространение. Среща се в Югославия и Турция (A g о s- 
t i, С о 1 1 i n g w o o d, 1987). Описан от F o r е 1 (1892) от ниските южни 
склонове на Стара планина при Сливен, покрити с лозя. Установен е още в 
района на Земенски монастир, Кюстендилско (4.09. 1934 г.), Скакавишкия 
водопад, при с. Скакавица (15. 05. 1935 г.), склоновете на Родопите при 
Асеновград (21. 06. 1961 г.), източно от Сливен (27.06. 1972 г.), с. Обзор, 
Бургаско (25. 06. 1951 г.), над Петрич (1951 г.) (Н. Атанасов). 

Фиг. 36. Проподеум. стълбче и коремче на работничка Le- 
ptothorax (М.) bulgaricus (по F о г е 1, 1892) 

Б и о н о м и я. Обитава слънчеви, пустеещи, каменисти, покрити с 
ксерофилна растителност терени, склоновете на планините, речни долини и 
пасища. Гнездата изгражда предимно под къмъни в песъчливи и глинесто- 
песъчливи почви. Крилати женски и мъжки не са известни. 

5. Leptothorax (Myrafant) clypeatus (Ма yr, 1853) 

L. cltjpeaia Ма у r, 1853, Verh. Zoo!.-Bot. Yer. Wien, 3:282 (Myrmica, Wien, 
Austria): F o r е 1, 1915. Fauna Ins. Helvet., 24 (o); Jaeger, 1933; Konowia, 
12:101 (6); Атанасов, 1964:52. 
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Фиг. 37. Глава (а), торакс, проподеум и стълбче (б) на работничка Leptothorax (М.) 
clypeatus (по S t i t z, 1939) 

Работнички (фиг. 37). Дължината на тялото 2,5—3,5 mm. Глава- 
та малко по-дълга, отколкото широка; задният ръб и страните леко изпъкна- 
ли, почти прави; окципиталните ъгли умерено закръглени. Предният край 
на клипеуса с процеп. Средата на клипеуса ограничена с2 странични линии. 
Дръжките на антените едва достигащи задния ръб на главата. Тораксът 
в профил слабо изпъкнал, почти прав, отпред изпъкнал. Шиповете на про- 
подеума средно големи, по-дълги от разстоянието в основата, косо нагоре на- 
сочен. Петиолусът в профил отпред леко вдлъбнат, отзад изпъкнал; постпе- 
тиолусът отгоре силно изпъкнал. Окраската жълта до леко кафяво-жълта, 
коремчето (с изключение на предната му част) до тъмнокафяво. Главата с 
клипеуса и торакса фино и гъсто надлъжно набраздени; членчетата на педун- 
кулуса отгоре гладки. Всички части матови, коремчето гладко и силно глан- 
цирано. Стърчащите космици къси, оскъдни; без такива по дръжките на ан- 
тените и краката. 

Женски. Дължината на тялото 2,8—3,9 mm. Петиолусът къс, ши- 
повете умерено дълги. Окраската жълта до червеникаво-жълта. Задната част 
на главата и тораксът кафяво-червени. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,0 mm. Главата приблизително тол- 
кова дълга, колкото и широка, задният ръб дъговидно закръглен. Мандибу- 
лите с 3 зъбчета. Кдшпеусът в средата с надлъжен кил и 2 челни дъги. Дръж- 
ките на антените дълги, колкото 4-те първи членчета на камшика, удебеление- 
то на камшика по-дълго от останалата му част. Проподеумът с 2 ъгловати из- 
датини. Петиолусът къс, предната му част по-дълга от задната; постпетиолу- 
сът толкова дълъг, колкото широк, по-широк от петиолуса. Окраската черно- 
кафява; предният ръб на клипеуса, краката и антените бледожълти; удебе- 
лението на антените малко по-тъмно. Челото и темето фино набраздени с ана- 
стомозиращи бръчки. Мезонотумът само слабо набразден, гланциран. Петио- 
лусът и постпетиолусът много фино набраздени, матови. 

Разпространение. Срйща се в Италия, остров Корсика, Гер- 
мания, Белгия, Полша, Чехословакия, Швейцария, Унгария, бившия 
СССР (южната Европейска част). 

Установен е в България в полите на Беласица, района на Петрич, скло- 
новете на Осоговската планина при Кюстендил, района на Земен,Люлин, 
но навсякъде се среща рядко. 

Биономия. Данните за разпространението и биологията на този вид 
се считат за недостатъчни. Известно е обаче, че обитава насаждения от оре- 
хи, платани, елхи, върби, но е установен също сред малки брестови гру- 
пировки и др. Засега е известно, че гнезди под кората на стари орехи, брес- 
тове в малобройни колонии. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до август. 
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6. Leptothorax (Mymfant) corticalis (S c h e n c k, 1852) 

L. corticalis S c h e n c k, 1852, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 8:100 (Myrmica, Na- 
ssau, BRD); S ch e n c k, 1861, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 16:197 (8); M a y r, 1855:168 
(Leptothorax); Атанасов, 1964:81. 

Работнички (фиг. 38). Дължината на тялото 3,5—3,2 mm. Дръж" 
ките на антените по-къси от задния ръб на главата. Тораксът в профил от" 
пред умерено изпъкнал, назад почти прав. Проподеумът с къси зъбци. Пе' 
тиолусът отпред леко изпъкнал, отзад слабо вдлъбнат, почти заострен. Пост" 
петиолусът дъговидно силно изпъкнал. Окраската червеникаво-жълта до 
кафеникаво-жълта, също мандибулите и антените; предната част на главата 
отпред. Краят на бедрата и тибиите червено-кафяви; тибните и тарзуситежъл- 
ти. Главата фино надлъжно набраздена; между браздите микроскопично фи- 
но пунктирана; тораксът малко по-силно пунктиран. Членчетата на педун- 
кулуса с единични фини бразди, изобщо фино и гъсто пунктирани. Коремче- 
то гладко, гланцирано. Тялото с умерено гъсти стърчащи космици; дръжки- 
те на антените и краката без такива. 
Женски. Дължината на тялото 3,3—4,0 mm. Шиповете на проподе- 

ума къси и насочени нагоре. Окраската кафява до черно-кафява; мандибули- 
те, антените и краката жълти до червеникаво-жълти; бедрата по-тъмни. Гла- 
вата, мезонотумът, скутелумът и педункулусът фино надлъжно набраздени. 
Окосмяването, както при работничките. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,0—3,1 mm. От 2-рото до 5-ото членче 
на камшика много по-дълги, отколкото широки. Проподеумът с малки зъ- 
бовидни издатини. Главата набраздена; мезонотумът между Майровите браз- 
ди гладък, гланциран; петиолусът и постпетиолусът слабо набраздени. Ок- 
раската блестящо черна; антените светлокафяви, с по-светли крайни член- 
чета; краката светлокафяви. 

Разпространение. Среща се в Алжир, Испания, Франция, 
Белгия, Германия, Полша, Чехословакия, Австрия, Швейцария, Италия. 
Гърция, Турция, Румъния, Украйна, Кавказ, но навсякъде рядко. 

В България е известен от Витоша, Драгалевския манастир (900 m надм. 
в.), Петрич, по течението на р. Струменишка, сколоновете на Странджа при 
Мичурин, околностите на Балчик, но навсякъде е рядко срещан. 

Биономия. Обитава обикновено смесени, най-често стари гори, скло- 
новете на ниските планини, речни долини. Като дендробионт и мезофил из- 
гражда гнездата си в ствола и под кората на върби, елхи, орехи, круши, 
дъбове и някои нискорастящи иглолистни. Гнездата му са малобройни и труд- 
но се забелязват. Този вид е с интересно поведение: уплашен при шум, тър- 

Фиг. 38. Торакс, проподеум и стълбче на работничка Leptothorax (М.) 
cordicalis (по S t i t z, 1939) 
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си пукнатини или дупки, за да се скрие, а при допир с други насекоми ведна- 
га се преструва на умрял или избягва капнато и да било борба. 

Сватбен полет се наблюдава през септември. 

7. Leptothorax (Myrafant) interruptus (S с h е г, с k, 1852) 

L. interrupla S c h e ti c k, 1852, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 8:106,140 {Myrmica,~$ 
?<?, Nassau, BRD); M a y r, 1855:174 (Leptothorax interruptus); Fore!, 1892:314. 

Работнички. Дължината на тялото 1,7—3,4 шт. Без мезопропо" 
диално вдлъбване. Шиповете на проподеума извити надолу. Петиолусът в 
профил триъгълен, висок, дължината му приблизително равна на височина- 
та, горният му ъгъл в профил закръглен. Окраската жълта до червеникаво- 
жълта; мандибулите, проксималната част на антените и краката със същата 
окраска. Предната част на главата почти до челните дъги и краят на антени- 
те светлокафяви до тъмнокафяви, понякога цялата предна повърхнина почти 
черна. Горната страна на първия коремен сегмент препасана от 1 повече или 
по-малко ясна, кафява, често бледа напречна препаска, в средата дълбоко 
изрязана или прекъсната, но в страните продължаваща и понякога почти 
черна. Главата фино надлъжно набраздена; тораксът по-фино и леко набраз- 
ден; педункулусът още по-фино набразден. Коремчето гладко, гланцирано. 

Цялото тяло окосмено със стърчащи космици, по краката липсващи. 
Женски. Дължината на тялото 3,0—4,5 mm. Шиповете на проподеу- 

ма умерено дълги. Окраската, както и краят на антените кафяви до тъмнока- 
фяви. Мандибулите, проксималната част на антените и краката жълти. 
Предната част на коремчето и пространството около членчетата на педунку- 
луса леко разсветлени, на ръба отгоре на първия коремен сегмент с 1 по- 
светло петно. Главата и мезонотумът фино надлъжно набраздени. Скутелу- 
мът в средата гладък, гланциран. Членчетата на педункулуса много фино 
набраздени. Коремчето гладко, гланцирано. 

Мъжки. Дължината на тялото 2,2—3,0 mm. Мандибулите с 4—5 
зъбчета. От 2-ротодо 5-ото членче на камшика с еднаква дължина и ширина. 
Проподеумът с 2 тъпи или зъбовидни издатини. Петиолусът умерено дълъг, 
в профил отпред леко вдлъбнат, върхът закръглен, отзад силно вдлъбнат. 
Окраската тъмнокафява до черна. Мандибулите, антените и краката кафе- 
никави; краищата на бедрата, тибиите и тарзусите по-светли. Главата, торак- 
сът и педункулусът фино надлъжно набраздени; скутелумът в средата и 
членчетата на педункулуса още по-фино набраздени. Коремчето гладко, 
гланцирано. 

Разпространение. Среща се в Северна Африка, Франция, Гер- 
мания, Белгия, Гърция, Югославия (Далмация, Херцеговина), Румъния 
(Добруджа), но навсякъде доста рядко. 

В България е също много рядък. Установен е в районите на Белоград- 
чик, Берковица, Петрич, Котел, Обзор, Балчик. 

Биономия. Обитава топли, сухи терени с оскъдна ксерофилна рас- 
тителност. Изгражда гнездата си предимно под плоски камъни. Много рядко е 
установен в ствола на стари дървета, в корените на мъхове и торфени об- 
разувания. 

Сватбеният му полет е през юни и юли. 

8. Leptothorax (Myrafant) melanocephalus Emery, 1870 

L. melanocephalus Emery, 1870, Bull. Soc. Ent. Ital., 2:197 (Leptothorax, Cor- 
sica) et auct. 
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Работнички. Дължината на тялото 2,5—3,2 шш. Гърдите без 
мезопроподиално вдлъбване. Шиповете на нроподеума къси, прави. Петио- 
лусът с ясно изразена цилиндрична част; възелът му в профил триъгълен, 
със закръглен горен ъгъл. Главичката на антената кафява, по-тъмна от ос- 
таналите членчета на главата. Върхът на главата изцяло черно-кафяв; 
гърдите и стълбчето кафеникаво-жълти; коремчето изцяло кафяво, без обо- 
собена тъмна ивица. Върхът на тялото с редки защитни космици. Краката 
и скапусът само с прилежащи косми. 

Разпространение. Среща се в Корсика, Италия, България. 
Гърция. 

В България известен от района на Петрич (Д л у с с к и й, 1965). 

9. Leptothorax (Myrafant) nylanderi (F6rster, 1850) 
L. nylanderi Forster, 1850, Hym. Stud., 1:53 (Myrmica, 3, Aachen); M a y r, 

1855:175 (Leptothorax); F o r е 1, 1892:314. 
=cingulafa Schenck, 1852, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 8:104, 144 (Myrmica, 

Nassau, BRD). 

Работнички (фиг. 39). Дължината на тялото 2,3—3,0 шш. То" 
раксът в профил отпред изпъкнал, назад почти равен. Мезопроподиалният 
шев слабо очертан. Шиповете на проподеума умерено дълги, толкова дъл- 
ги, колкото ширината в основата им, насочени нагоре. Дължината на ши- 
повете отгоре по-малка или равна на ширината на петиолуса. Петиолусът от- 
пред вдлъбнат, отзад изпъкнал, върхът му леко изпъкнал, с предната си 
част под прав ъгъл; постпетиолусът закръглен. Окраската жълта до кафяво- 
жълтеникава; краят на антените със същата окраска, но понякога предната 
повърхнина на главата малко по-тъмна. Коремчето кафяво (с изключение на 
предната част) след педункулуса. Всички части на тялото (без краката) 
окосмени със стърчащи космици, по антените фини и полегнали. 
Женски. Дължината на тялото 3,5—4,7 шш. ШиТювете на пропо- 

деума върху широка основа, по-къси от ширината на тази осноез, малко на- 
горе насочени. Върхът на петиолуса в профил по-тесен , отколкото при ра- 
ботничките. Предната повърхнина на главата кафява, понякога по-светла; 
тораксът кафяв, с няколко светли петна, понякога светъл с кафяви петна в 
близост с крилата и по скутелума; мандибулите, антените и краката жълти; 
коремчето (с изключение на жълтата му основа) кафяво. Главата, тораксът 
и педункулусът фино и гъсто надлъжно набраздени; скутелумът в средата 
гладък, гланциран; върховете на петиолуса и постпетиолуса почти гладки и 
гланцирани. Окосмяването, както при работничките, но по-оскъдно. 

Мъжки. Дължината на тялото 2,5—3,2mm. Главата между очите 
силно изпъкнала. Мандибулите с 4—5 зъбчета. Дръжките на антените дос- 
тигащи до предните оцели, от 2-рото до 5-ото членче на камшика приблизи- 
телно двойно по-дълги, отколкото широки. Тораксът в профил слабо изпък- 
нал; мезонотумът над пронотума умерено издут. Базалната и стръмната стра- 
на на проподеума под тъп ъгъл; проподиалните ъгли слабо издадени напред. 
Петиолусът удължен, нисък, отпред и отзад леко вдлъбнат, отгоре закръглен; 
постпетиолусът слабо дъговидно изпъкнал. Окраската кафява и светлока- 
фява; задната част на коремчето по-светла; мандибулите, антените и краката 
бледожълти. Главата и тораксът много фино надлъжно набраздени, пункти- 
рани. Мезонотумът, скутелумът, педункулусът и коремчето гладки, глан- 
цирани. Слабо окосмени със стърчащи космици. 

Разпространение. Среща се в Западна, Средна и Източна Ев- 
ропа, на север достига Южна Швеция, на юг — Северна Африка (Алжир, 
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б 

Фиг. 39. Торакс с проподеум и стъябче на работни- 
чка Leptothorax (М.) nylanderi (а) и L. (M.)parvulus 

(б) (по S t i t z, 1939) 

Тунис), на югоизток — Северна Африка (Алжир, Тунис), на югоизток — 
Югославия, Гърция (Корфу, Кефалония, Цанте), Турция, Румъния, бив- 
шия СССР (южната Европейска част, Кавказ). 

В България е посочен е Белоградчик, Враца, София, Петрич, с. Бяла 
(Варненско), Балчик. 

Биономия. Този вид обитава сухи, каменисти и песъчливи терени, 
окрайнините на смесените гори, понякога и сенчести места в горите и речни- 
те долини. Гнездата си изгражда под кората, в ствола на корените на стари 
дървета, а понякога в направените ходове от други насекоми, в кухи клони, 
под мъхове и листната покривка. 

Образува малки гнезда, обикновено до 50—60 работнички и 1 женска. 
Сватбеният полет е през юни и юли. 

10. Leptothorax (Myrafant) parvulus (S с h е n с k, 1852) 
L. parvula S c h e n c k, 1852, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 8:103, 140 (Myrmica, $ o, 

Nassau, BRD); M a y r, 1855:176 (Leptothorax parvulus); F o r е 1, 1892:314. 

Работнички (фиг. 39). Дължината на тялото 1,8—3,1 mm. Ши- 
повете на проподеума фини, прави. Дължината на шиповете отгоре по-голя- 
ма от ширината на петиолуса. Окраската жълта. Главата жълта; антените и 
краката жълти, понякога до жълто-червеникави; задният край на първия ко- 
ремен сегмент с 1 напречно, характерна тясна кафява препаска. Главата 
много фино и гъсто набраздена; клипеусът само с няколко надлъжни бразди; 
тораксът много фино и дълбоко неправилно набразден, отгоре гъсто мрежо- 
видно набразден. Тялото матово или блестящо; коремчето много гланцирано. 
Цялото тяло с дълги космици. 
Женски. Дължината на тялото 2,9—4,1 mm. Дроподеумът изпъкнал, 

със зъбовидни остри шипове. Петиолусът отпред леко вдлъбнат, отзад из- 
пъкнал, върхът му малко заострен. Изпъкналата част с няколко косъма. 
Окраската жълта; предната повърхнина на главата, върхът на педункулуса 
и скутелумът по-тъмни; до корените на крилата с 1 малко тъмнокафяво пет- 
но; първият коремен сегмент тъмнокафяв, само една по-малка част отгоре 
зад постпетиолуса жълта. Главата и тораксът изцяло надлъжно набраздени; 
проподеумът мрежовидно набразден. 
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Мъжки. Дължината на тялото 2,5*—3,1 mm. Второто членче на кам- 
шика издуто, 2 пъти по-дълго, отколкото широко, от 3-ото до 5-ото членче 3 
пъти по-дълги, отколкото широки. Проподеумът със зъбовидни издатини. 
Главата тъмнокафява: останалата част от тялото жълто-кафява; коремчето 
кафяво. Тръбната структура релефно изразена с надлъжни бразди и лека 
мрежа. Скутелумът с по-фини и по-леки щрихи. 

Разпространение. Среща се в Северна Африка, цяла Западна, 
Централна и Южна Европа, Корсика, Сардиния, Югославия, Турция, Ру- 
мъния, Кавказ, Западна Азия. В планините достига 2300 m надм. в. 

Биономия. Гнезди в ствола и под кората на стари дървета, под 
мъхове, в пукнатини на скали, но огряни от слънцето и рядко в твърди поч- 
ви. Обикновено гнездата му не надминават 100 работнички. В движенията си 
са бавни, твърде боязливи, а при допир се свиват на малка топчица. 

Сватбен полет се наблюдава от юли до септември. 
11. Leptothorax (Myrafant) semiruber Andre, 1881 

F o г е 1, 1892:314 (Leptothorax rottenbergi var.); Agosti, Collin gw ood, 
1987:273. 

==balcanica Santschi, 1909, Rev, Suiss. Zool., 17:474 (Leptothorax rottenbergi 
var., $, Macedonia); Атанасов, 1936:218; 1964:82 (L. rottenbergi var.). 

Работнички (фиг. 40). Дължината на тялото 3,0—4,1 mm. Гла- 
вата по-дълга, отколкото широка, но задната страна малко по-широка, из- 
пъкнала, а страните също леко изпъкнали. Окципиталните ъгли широко 
закръглени. Мандибулите широки с едва забележими зъбчета. Клипеусът 
издаден напред и изпъкнал; челната площадка триъгълна. Дръжките на ан- 
тените слабо извити. Тораксът скъсен, в профил отпред изпъкнал, назад про- 
подеумът завършващ полегато. Шиповете на проподеума прави, по-дълги 
от интервала между тях в основата им. Петиолусът в профил по-дълъг, от- 
колкото широк, отпред силно вдлъбнат, отзад изпъкнал, отгоре почти прав,ъг- 
ловат. Постпетиолусът малко по-висок, отколкото дълъг, отгоре леко из- 
пъкнал. Главата, постпетиолусът, коремчето тъмночервеникаво-кафяви до 
черни; тораксът, петиолусът, краката, мандибулите и антените (с изключе- 
ние на долния край на камшика) жълтеникаво-червеникави, или кафенико- 
во-червени. Главата заедно с мандибулите и клипеуса надлъжно набраздена; 
пронотумът, мезонотумът и педункулусът фино мрежовидно набраздени. 
Интервалите между бръчките на главата по-големи от тези на торакса и 
педункулуса, гланцирани. Главата и тораксът слабо гланцирани; коремче- 
то силно гланцирано. Главата отпред и отстрани с малко къси стърчащи кос- 
мици; тораксът още по-слабо окосмен; коремчето окосмено повече, особено в 
задната си част. 

Женски. Дължината на тялото 4,8—5,5 mm. Главата малко по-дъл- 
га, отколкото широка, страните й леко изпъкнали, отзад изпъкнала; окци- 
питалните ъгли широко закръглени. Мандибулите широки, с 6 зъбчета, от 
които първото голямо. Клипеусът издаден напред; челните дъги къси и изви- 
ти. Дръжките на антените извити. Първото членче на камшика крушовидно, 
по-дълго от следващите, последните четири най-дълги и удебелени. Очите го- 
леми, в средата на страните на главата. Тораксът и мезонотумът в профил 
стръмни, отгоре слабо изпъкнали, покриващи изцяло пронотума. Скутелу- 
мът назад изпъкнал, с мезонотума образуващи забележимо вдлъбване; пост- 
скутелумът слабо издаден. Проподеумът с дълги и остри шипове, широки в 
основата и наведени надолу. Петиолусът в профил отпред вдлъбнат, отзад 
изпъкнал; постпетиолусът отгоре закръглен. Главата и коремчето тъмнока- 
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Фнг. 40. Глава с антена (а), торакс с проподеум и стълбче (б), стълбче (в) на ра- 
ботничка Leptothorax (М.) semiruber (по S a n t s с h i, 1909) 

фяви до черни; манднбулите, антените, тораксът, педункулусът и краката 
жълто-червеникаво-кафяви. Главата, пронотумът, мезонотумът, проподеу- 
мът между шиповете и педункулусът отгоре надлъжно набраздени; скутелу- 
мът гладък. Главата отзад и малко отпред, тораксът отгоре и страните сла- 
бо, а коремчето повече окосмено с къси стърчащи жълтеникави космици. Кри- 
лата със стъклен цвят и оттенък; жилкуването бледокафеникаво. 

Разпространение. Среща се в България, Югославия, Гърция, 
Турция. 

За България е известен предимно от югозападните и югоизточните райо- 
ни на страната. 

Б и о н о м и я. Обитава слънчевите склонове на планините, сухите 
окрайнини на смесените и храсталачните гори, сухи ливади и поляни, орни- 
ци, пасища, крайпътни биотопи и др. Изгражда гнездата си под камъни,обик- 
новено в глинесто-песъчливи почви, рядко в земята. 

Образува малки и средноголеми семейства. В тях се наблюдават спокой- 
ни и бавни движения на работничките, които внасят части от насекоми, дреб- 
ни растителни семена, песъчинки и др. 

12. Leptothorax (Myrafant) tuberum (Fabric ius, 1775) 

L. tuberum F a br i ci ns, 1755, Syst. Ent., 393 (Formica, 2, Prati, Sverige); N y- 
lander, 1846, Acta Soc. Sci. Fennicae, 2:939 (Myrmica, o); M a y r, 1855, Verh. Zool.- 
Bot. Ver. Wien, 5:442 (Leptothorax, <5); F o r е 1, ' 1892:314. 

Работнички (фиг. 41). Дължината на тялото 2,5—3,5 mm. Гла- 
вата малко по-дълга, отколкото широка, задният ръб леко изпъкнал, стра- 
ните малко повече; окципиталните ъгли закръглени. Манднбулите с 5 зъб- 
чета, от които 2 големи апикални зъба. Максиларните палпи 5-членни, ла- 
биалните 3-членни, първото членче по-тънко от другите. Челните дъги къси, 
извити; челната площадка недостатъчно ясно очертана. Дръжките на антени- 
те дълги почти колкото половината дължина на камшика. Първото членче 
на камшика дълго почти колкото 3 следващи, от 2-рото до 8-ото явно по-широ- 
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Фиг. 41. Работнички Leptothorax (М.) unifasciaius (а) и L. (М.) tuberum (6) 
(no К u t ter, 1977) 

ки, отколкото дълги, но малко по-дълги от лежащите между тях, а последни- 
те 4 образуват видимо удебеление. Шиповете на проподеума умерено дълги, 
приблизително колкото ширината в основата, насочени нагоре. Петиолусът 
в профил отпред леко вдлъбнат, отзад малко изпънал, с късо закръглен връх. 
Постпетиолусът силно изпъкнал. Окраската червеникаво-жълта до жълта. 
Предната част на главата, краят на антените, както и горната задна страна на 
коремчето кафяви до тъмнокафяви. Главата, тораксът и страните на недун- 
кулуса много фино и гъсто надлъжно набраздени; върхът на членчетата на 
педункулуса и коремчето гладки, силно гланцирани; клипеусът с фина 
бразда по средата и 2—3 странични. Тялото умерено гъсто окосмено със стър- 
чащи космици; по дръжките на антените и краката без окосмяване. 
Женски. Дължината на тялото 2,5—3,7mm. Главата по-широка, 

отколкото при работничките. Мезонотумът в профил отгоре почти прав, на- 
пречно дъговидно изпъкнал, по-висок от пронотума. Скутелумът и постску- 
телумът назад слабо изпъкнали. Проподеумът полегат, отдолу вдлъбнат, 
със средно дълъг шип. Петиолусът и постпетиолусът почти както при работ- 
ничките. Окраската червеникаво-кафява до тъмнокафява; долната страна 
на главата и страните на педункулуса по-светли; мандибулите, антените 
(с изключение на края им) и краката кафеникаво-жълти до жълти. Върху 
предната част на първия и втория коремен сегмент често с 1 петно в същия 
тон. Главата, тораксът и страните на педункулуса гъсто надлъжно набразде- 
ни. Всички части матови, коремчето гладко, силно гланцирано. Окосмяване- 
то, както при работничките. Крилата стъкленосветли; жилкуването и пте- 
ростигмата леко кафеникаво-червени. 
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Между работничките и нормалните женски при L. iuberum се срещат 
освен макроергатни форми с 3 оцели, понякога и с 1 средна оцела. 

Мъжки. Дължината на тялото 2.6—3.0 mm. Задният ръб на главата 
зад очите дъговиден. Мондибулите широки, с 5 зъбчета, първите 2 по-големи. 
Палпите, както при работничките. Челните дъги къси, тесни; челната пло- 
щадка неясно очертана. Дръжките на антените на дължина колкото четирите 
първи членчета на камшика. Първото членче на камшика по-дебело от след- 
ващите, последните четири образуват слабо надебеление. Мезонотумът в 
профил малко по-висок, отколкото при женските, отпред по-силно изпъкнал. 
Проподеумът с 2 малки издутини. Петиолусът отпред леко вдлъбнат, отзад 
почти прав; постпетнолусът дъговидно изпъкнал. Окраската черна до черно- 
кафява; мандибулите, антените, краката и краят на коремчето кафеникаво- 
жълти до бледожълти. Предната повърхнина на главата много фино надлъж- 
но набраздена — пунктирана; тораксът отгоре неясно, а страните му по-яс- 
но набраздени; щитчетата и педункулусът фино и релефно набраздени. Гор- 
ната страна на тялото оскъдно окосмена с къси стърчащи космици; дръжки- 
те на антените с фини прилежащи космици; краката неокосмени. Крилата, 
както при женските. 

Разпространение. Среща се с изключение на Северна Скан- 
динавия и Северна Англия в цяла Европа. Установен е в равнините и плани- 
ните до 1900 m надм. в. 

В България е познат от равнините и високите планини (Рила, Родопите, 
Пирин) до 2000 m надм в. 

Б н о н о м и я. Обитава сухи, слънчеви, каменисти, слабо обрасли 
терени. Гнезди в поляни, окрайнините на горите, склоновете на планините, 
пътища, скални групировки. Изгражда гнездата си в загинали дървета (в 
ствола, в клоните и под кората им), в земята, под камъни, между плоски ка- 
менни блокове и техните пукнатини. Гнездата си строи във вид на малки хо- 
дове и камери, които се обитават от малобройни колонии. Посещава растения 
(особено цветовете им) заради техните сокове. Женските в гнездата извърш- 
ват почти толкова работа, колкото и работничките. 

Сватбеният полет е през юли и август. 

13. Leptothorax (Myrafant) unifasciatus (Latreille, 1820) 

L. unifasciata Latreille, 1802, Hist. Nat. Fourmis. 257 (Formica, $, Brive, 
France); Schenck, 1852, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 8:102 (Myrmica, 3); M a y r, 1855: 
172 (Leptothorax unifasciatus); F o r е 1, 1892:314; Атанасов, 1936:225; 1952:49; 
1964:91. 

Работнички (фнг. 41). Дълбината на тялото 2,0—3,5 mm. Гла- 
вата малко по-дълга, отколкото широка, отзад и странично леко изпъкнала. 
Дръжките на антените дълги колкото първите 4 членчета на камшика, взе- 
ти заедно. Второто членче 3 пъти по-дълго, отколкото широко; от 3-ото до 
6-ото членче 2 пъти по-широки, отколкото дълги; последните членчета образу- 
ващи характерното удебеление. Шиповете на проподеума къси, почти тол- 
кова дълги, колкото разстоянието в основата им. Петиолусът отгоре почти 
квадратен, със слабо закръглени ъгли; постпетнолусът двойно по-голям с 
изпъкнала задна част. Окраска жълта. Предната част на главата и краят на 
антените червеникаво-кафяви до червени, понякога краят на антените мал- 
ко по-тъмни. Първият коремен сегмент отзад с 1 тъмнокафява напречна пре- 
паска. Скулптирането на тялото и окосмяването, както при L. tuberum. 
Женски. Дължината на тялото 3,7—4,5 mm. Шиповете на проподе- 
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ума много къси, най-често като остри издутини на ъглите на проподеума. 
Окраската жълта. Задната половина на главата, краят на антените, скуте- 
лумът, петиолусът, постпетиолусът, 1 широка препаска на първия коремен 
сегмент и 1 по-тясна ивица на задния ръб на всеки следващ тъмнокафяви.На- 
длъжното набраздяване на главата по-силно, отколкото при работничките; 
тораксът малко по-слабо, а мезонотумът фино надлъжно набразден. Скуте- 
лумът в средата гладък, гланциран. Петиолусът и постпетиолусът много фи- 
но и неправилно набраздени. Крилата леко белезникаво опушени; жилкува- 
нето и птеростигмата почти със същия цвят. 

Мъжки. Дължината на тялото 2,5—3,3 mm. Мандибулите с 4 зъбчета. 
От 2-рото до 5-ото членче на камшика не толкова дълги, както при Lepto- 
thorax tuberum. Петиолусът по-дълъг от постпетиолуса, тъпоъгълно изпъкнал; 
постпетиолусът дъговидно изпъкнал. Окраската кафеникаво-черна; манди- 
булите, антените и краката по-светли. Главата, мезонотумът и членчетата 
на педункулуса фино набраздени; коремчето гладко, гланцирано. 

Разпространение. Среща се в Западна, Средна и Южна Европа, 
на югоизток до Херцеговина, Гърция (Кефалония), Турция, Румъния, Крим, 
Кавказ до Каспийско море. В Алпите достига 1200 m надм. в., във Франция 
— 1700 m надм м. 

В България е познат от Витоша, Рила, Беласица, Родопите, Стара 
планина, както и от равнинните райони на страната. В планините единично 
достига 1700 m надм. в. 

Б и о н о м и я. L: unifasciatus обитава открити, пустеещи, каменисти 
и сухи терени с хелиофилна растителност, но се среща и в речни долини, по 
склоновете на планини и в окрайнините на горите. Гнезди предимно в поля- 
ни, сухи ливади, крайпътни биотопи, синури, пътеки, пасища. Изгражда 
гнездата си предимно под камъни, в стари дървета, под кората им, между 
плоски камъни и в земята. Като сухолюбив вид честотата на разпространение- 
то му зависи от качеството на почвите, затова се среща в песъчливите и глине- 
сто-песъчливите почви. Гнездата му са малобройни. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават през август. 

9. Род Formicoxenus Мауг, 1855 
Verh. Zool.-Bot., Wien, 5:413 (типусен вид Myrmica nitidula N у 1 a n d е r, 1846, 

по монотипия). 
Ревизия. Buschinger (1986). 

Работнички. Мономорфни или слабо вариабилни. Главата пра- 
воъгълна със закръглени тилни ъгли. Очите нормални, с множество фасет- 
ки приблизително в средата на страните на главата. Антените 11-членни 
с глава от 3 членчета. Скапусът издаден от тилния край на главата. Челните 
дъги къси, разнопосочни. Предният край на клипеуса равномерно изпъкнал, 
без зъбци. Мандибулите триъгълни, с остри забчета. Максиларните палпи 
4-членни, лабиалните 3-членни. Гръбчето в профил равно. Без промезоно- 
тален шев, с мезопроподеален шев. Проподеумът със зъбци. Средните и зад- 
ните тибии без шпори. Петиолусът и постпетиолусът отдолу с къси шипче- 
та. 
Женски. Размерите приблизително равни на размерите на работнич- 

ките. Главата, както при работничките, соцели. Горната повърхнина на ску- 
тума плоска; скутумът неприкриващ отгоре предното гръбче. Радиалната 
клетка отворена. С 1 радиомедиална клетка; дисталните разклонения RS 
и М, излизащи от общото възелче. С дискоидална клетка. 

Мъжки. Безкрили, ергатоидни. Главата правоъгълна със закръгле- 
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ии тилни ъгли. Очите нормални —от множество сложни очи приблизително 
в средната част на страните на главата. Без очкчки. Антените 12-членни, 
коленчати. Предният край на клипеуса равномерно изпъкнал, без зъби. 
Мандибулите лопатовидни, овални, без зъбци, недоближаващи се в събрано 
състояние. Максиларните пални 4-членни, лабиалните 3-членнн. Гърдите и 
стълбчето, както при работничките. 

Състав и разпространение. Няколко вида обитават Па- 
леарктика и Неарктнка. В Европа се среща 1 вид. 

Б и о н о м и я. Паразити в гнездата на видове от род Formica. Гнезда- 
та им се разполагат между камерите на гнездото на гостоприемника и се съе- 
диняват с тях с фини ходове, в които Formica не могат да проникнат. Работ- 
ничките се хранят от храната, която работничките на гостоприемника пре- 
дават един на друг чрез трофалаксис. 

Fcrmicoxenus nitidulus (N у 1 a n d е r, 184C) 
F. nitidula N у 1 a n d e r, 1846, Acta Soc. Sci, Fennicae, 2:1056 (Myrmica, Hel- 

singfors, Finland); N у 1 a n d e r, 1848, Acta Soc. Sci. Fennicae, 3:34 (Myrmica, $); A ri- 
le r z, 1884, Ofvers. Svensk. Vet. Akad. Forhandl., 41:56 (Formicoxenus, ;); Атанасов, 
1936:248 ($). 

Работнички. Дължината на тялото 2,6—3,3 mm. Главата малко 
по-дълга, отколкото широка, страните леко изпъкнали; окципиталните ъг- 
ли късо закръглени, задният ръб почти прав. Мандибулите с 5 зъбчета, от 
които първите 2 големи. Максиларните палпи от 4, а лабиалните от 3 членче- 
та. Клипеусът отзад изпъкнал, отпред почти прав. Промезокотумът отгоре 
почти прав, отпред леко дъговиден, изпъкнал. Между мезонотума и пропо- 
деума с леко вдлъбване. Базалната повърхнина на проподеума права и за- 
вършваща с 2 остри шипа, по-ниско вдлъбната. Петиолусът отпред и отзад 
почти прав, образуващ прав ъгъл, отдолу с шип. Окраската по-светло или 
по-тъмнокехлибарена; задната част на главата н краят на антените често 
по-тъмни. Коремчето кафеникаво-червено, отпред и отзад по-светло. Цялото 
тяло гладко. Само предната част па главата и мандибулите, с изключение на 
клипеуса, надлъжно набраздени с микроскопски фини линии н фини разпръс- 
нати точки. Всички части огледално гланцирани. Мандибулите, антените и 
краката, а по-оскъдно главата, тораксът и коремчето окосмени с фини, по- 
легати жълтеникави космици. 
Ж е н с к и (фиг. 42). Дължината на тялото 3,3—3,5 mm. Малко по- 

големи от работничките. Главата и очите забележимо по-големи, отколкото 
при работничките. Тораксът не много висок, мезонотумът отгоре равен и 
напред с пронотума леко изпъкнали. Базалната повърхнина на проподеума 
наклонена и леко вдлъбната, завършваща с 2 остри шипа. Първото членче 
на петиолуса отгоре заострено, отдолу с тъп зъбец; пост петиолусът отгоре 
закръглен, отдолу с осгър шип. Окраската повече тъмна, червено-кафява или 
тъмнокафява с черно-кафяв връх на коремчето. Долната част на коремчето 
жълтеникава. Скулптурата и окосмяването на тялото, както при работнич- 
ките. Крилата безцветни, жълто жилкувани и с по-тъмна птеростигма. 

Между безкрилите женски и работничките редица морфологични пре- 
ходи. Безкрилите женски малко по-големи от работничките. Някои от тях с 
всички белези на женските, но с по-слабо очертани шевове. При други мезо- 
нотумът значително редуциран, но с 1 линия между него и пронотума, ску- 
телумът забелязващ се, постпетиолусът редуциран, а страните на торакса без 
следи от крила. Трети често с 3 оцели, дължина на тялото 3.0—3,3 mm и 
по-тъмна окраска. 

146 



Фиг. 42. Женска (а), работничка (5), мъжка (в), глава на мъжка (г) 
и глава на работничка (д) Formicoxenus nitidulus (по К u t t е г, 1977) 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 2,5—3.3 mm. По големина и структу- 
ра сходни с работничките. Главата сравнително по-широка, отколкото при 
работничките, страните н изпъкнали, отгоре почти права. Мандибулите мно- 
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го къси, несвързващн се чрез зъби. Челните дъги къси. Очите, както при ра- 
ботничките. Без оцели. Проподиалните шипове, както при работничките. Ску- 
лптурата и окосмяването, както при работничките. Окраската по-светла, 
от колкото при работничките. 

Разпространение. F. nitidulus не води свободен живот, а ви- 
наги съвместно с Formica, rufa, F. pratensis,F. truncorum и др.. поради което 
неговото разпространение съвпада с това на неговите гостоприемници — Ев- 
ропа, Западен Сибир. 

В България е известен от гнездата на Formica rufa, F. pratensis, F. 
truncorum от Витоша. Осогово, Алнботуш, Родопите и Стара планина. Сре- 
ща се до 1000—1300 ш надм. в. 

Б и о н о м и я. Живее в особен вид социална симбиоза, наречена от 
Wheeler (1904) ксенобиоза. а от F о г е 1 (1901) — лестобиоза. Предимно 
се среща в гнездата на гостоприемника (всички видове от подрода Formica 
s. sir.), като устройва в тях своето семейство, предимно в стените или в дър- 
вените пънове в основата им. Изработва в дървената част тесни входове и из- 
ходи, канали и камерки, съединени всички в едно. но толкова тесни, че само 
те могат да се движат. Обикновено в такива семейства има по 30—40 работ- 
нички, женски, мъжки, ларви и пупи. Рядко се срещат семейства с повече 
от 100 работнички, женски, мъжки, ларви и пупи. Приема се, че храната 
й се състои от животински остатъци, намиращи се в гнездото на гостоприем- 
ника. Понякога използва и въглехидратни храни, които получава, приспо- 
собявайки се към работничките на гостоприемника по време на трофалакси- 
са. 

Боязливи, бавни в движенията си, избягват светлината и слабо виждат. 
При обезпокояване бързо навлизат навътре в гнездото и отнасят със себе си 
ларвите и пупите. Следват своите гостоприемници при тяхното евентуално 
преместване в ново гнездо. 

10. Род Tetramorium Мауг, 1855 

Vehr. Zoo!.-Bot. Ver. Wien, 5:423 (типусен вид Formica caespitum Linnaeus, 
1758, по последващо означение Girard, 1879). 

Ревизия. Emery (1909). 

Работнички. Мономорфни. Главата правоъгълна, с прав или слабо 
вдлъбнат тилен край и закръглени тилни ъгли. Очите развити нормално, от 
множество сложни очи, приблизително в средата на страните на главата. Ан- 
тените 12-членни, с надебеление на 3-те последни членчета. Скапусът по-къс 
или малко по-дълъг от тилния край на главата. Челните дъги разнопосочни. 
Предният край на клипеуса без зъбци; задният му край повдигнат и образу- 
ващ кил, ограничаващ отпред антенните амки. Мандибулите триъгълни с 
малко (под 10) едри зъби. Максиларните палпи 4-членни, лабиалните 3- 
члени. Гърдите в профил с явно мезопроподиално вдлъбване. Промезоно- 
талният и мезопроподиалният шев развити. Проподеумът със зъби или ши- 
пове. Шпорите на задните тибии прости. Петиолусът възловиден или триъ- 
гълен в профил, с повече или по-малко развита цилиндрична част. Само със 
заострени косъмчета. 
Женск и. Главата, както при работничките, но очите развити по-сил- 

но и с прости очички. Скутумът плосък. 
М ъ ж к и. Крилати. Главата квадратна или правоъгълна със силно за- 

кръглени тилни ъгли. Очите отпред. Антените 10-членни, слабо коленчати. 
Второто членче на камшика няколко пъти по-дълго от останалите. Предният 



край на клипеуса равномерно изпъкнал, без зъбци, задният край под антенните 
ямки повдигнат. Мандибулите триъгълни, с няколко зъбчета. Максилариите 
палпи 4-членни, лабиалните 3-членни. С парапсидални шевове. Обикновено 
радиалната клетка отворена: RS до края на крилото, несливаща се с С; 
при някои индивиди радиалната клетка затворена, върхът й на края на кри- 
лото. С 1 радиомедиална клетка; дисталните разклонения RS и М излизащи 
от общото възелче. С дискоидална клетка. Петиолусът и постпетиолусът 
отдолу без зъбци. Гениталиите едри, издадени извън коремчето. 

Състав и разпространение. Срещат се повече от 100 вида 
в Евразия и Африка. Няколко интродуцирани вида има в Северна и Южна 
Америка и Австралия. Систематиката на палеарктичните видове е изучена 
недостатъчно. 

В България са известни 4 вида. 
В изкопаемо състояние са известни от късния еоцен (балтийски янтар). 

Таблица за определяне на видовете 
от род Tetramorium 

Женски 
1(2) Петиолусът и постпетиолусът напречни, ширината им по-голяма от 

дължината. Скутумът непокриващ отгоре ъглите на предното гръбче. 
Скутумът гладък или с фини бразди в задната част. 5—6 mm ... 
 4. Т. ferox R u z s. 

2(1) Дължината на петиолуса явно по-голяма от ширината. 
3(4) Скутумът напълно покриващ отгоре предното гръбче. Скутумът по пра- 

вило гладък и гланциран или с бразди в задната си част 6—8 mm . . 
 1. Т. caespitum.(L.). 

4(3) Скутумът непокриващ отгоре ъглите на предното гръбче. 
5(6) 6—8 mm. Тялото черно или тъмнокафяво. Главата, скутумът и скуте- 

лумът почти изцяло покрити с груби надлъжни бразди   
 2. Т. forte F о г. 

6(5) 4—6 mm. Тялото жълтеникаво-кафяво. Главата с фина шриховка; скутумът 
изцяло или най-малко предната му половина гладка   
 3. Т. sernilaeve Andre. 

Работнички* 
1(2) Тялото от жълто до червеникаво-кафеникаво. Петиолусът и постпетио- 

лусът отгоре гладки. Главата набраздена с нежни успоредни бразди, 
неразделящп се към тилния край 3. Т. sernilaeve Andre. 

2(1) Тялото кафяво или жълтеникаво-кафяво. 
3(4) Задната част на главата блестяща, без бръчки. Проподеумът с тъпи 

зъби. Петиолусът по-широк, ширината му повече от 0,45 от ширината 
на главата 4. Т. ferox R u z s. 

4(3) Цялата глаЕа с бръчки. Проподеумът обикновено с къси шипчета. Пе- 
тиолусът по-тесен, ширината му по-малка от 0,40 от ширината на 
главата. 

5(6) Върхът на петиолуса и постепетиолуса гладък    
 ' 1. Т. caespitum (L.). 

6(5) Петиолусът и постпетиолусът изцяло покрити със скулптура. . . . 
. .   2. Т. forte For. 

* Работничките от всички видове на род Tetramorium са много сходни и с голяма 
изменчивост (особено при Т. caespitum). Поради това сигурното определяне на видовете 
по работничките невинаги е възможно. 



М ъжки 
1(2) Петислусът широк, дължината му по-малка или равна на ширината 
 4. Т. fcrox R и г 5. 

2(1) Петиолусът тесен. Дължината му приблизително 1,5 пъти по-толяма 
от ширината. 

3(4) 4,5—5 mm. Стипесите на гениталиите отгоре без придатък, насочен 
навътре (апофнзн). Страните на пропсдеума гладки  
 3. Т. setnilaeve A n d г е. 

4(3) 5,3—7 mm. Страните на проподеума скулптуриранн. 
5(6) Стипесите на гениталиите отгоре без придатък, насочен навътре (апо- 

физи) 2. Т. forte? or. 
6(5) Стипесите на гениталиите отгоре с апофкзи, под формата на площадки 

или придатъци. 

1. Tetramorium caespitum (Linnaeus 1758) 

Т. caespiium Linnaeus, 1758, Svst. Nat., ed. 10. 1:581 (Formica, S, Europa); 
L a trei lie, 1802, Hist. Nat. Fourmis, 251 (Formica, g<5); M a v r, 1855:423 (Tetra- 
morium) et auct. 

=forte Forel, 1903 (?£, nec 2); Атанасе в, 1952:59 (Tetramorium caespitum 
var.); Kratochvil, 1944:67 (Tetramorium caespitum var.); Baroni Urbani, 
1971:138 (Tetramorium caespitum var. fortis); Agosti, Colling wood, 1987:277 
(?Tetramorium forte). Syn. nov. 

C и н o и и м н я. Вж. при T. forte For. 

Работнички (фнг. 43). Дължината на тялото 2,3—3,5 mm. Гла. 
вата правоъгълна със слабо Едлъбнат тилен край и почти паралелни страни- 
Дължината й няколко пъти по-голяма от ширината. Скапусът малко по-къс 
от тилния край. Дължината на бузата по-голяма от максималния диаметър 
на окото. Пронотумът отпред остро извит надолу. Винаги с мезопроподиално 
вдлъбване, макар при част от индивидите слабо забележимо. Проподеумът 
с къси остри шипчета, насочени нагоре. Петиолусът с добре изразена предна 
цилиндрична част и правоъгълен в профил възел; ширината му не повече от 
0,40 от ширината на главата. Постпетиолусът в профил закръглен. Главата, 
мандибулите и върхът на гърдите надлъжно набраздени. Браздите на глава- 
та паралелни до тилния край; при част от индивидите браздите при тилните 
краища изгладени. Страните на гърдите и стълбчето с гранулирана скулпту- 
ра, като издатините на мезоплеврите в правилни редове. Петиолусът и пост- 
петиолусът отгоре гладки. Коремчето гладко и блестящо. Цялото тяло с 
редки защитни космици. Тилният край на главата винаги със стърчащи кос- 
мици. Окраската от жълто-кафява до тъмнокафява. При светлите екземпля- 
ри върхът на главата и коремчето обикновено по-тъмни от гърдите. 
Женски. Дължината на тялото 6—8 mm. Главата леко стеснена от- 

пред, дължината й малко по-голяма от ширината. Скапусът недостигащ тил- 
ния край. Скутумът отпред силно изпъкнал, отгоре прикриващ пронотума. 
Върховете на скутума и скутелума плоски. Проподеумът с шипчета. Петно- 
дусът в профил триъгълен; дължината му явно по-голяма от ширината; 
ширината по-малка от разстоянието между шипчетата на проподеума. Пост- 
петиолусът напречен, отгоре трапецовиден. Главата и мандибулите набраз- 
дени. Пронотумът отстрани с фини бразди. Скутумът в по-голямата си част 
гладък, с редки точки, гланциран; само в задната си част с тънки бразди. 
Скутелумът гладък. Мезоплеврите гладки или с надлъжно набраздена скулп- 
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Фиг. 43. Работничка Tetramorium caespitum (а), глава (б) и работнич- 
ка (в) Т. semilaeve kutteri (по К u t t е г, 1977) 

тура. Проподеумът и стълбчето скулптуркрани. Цялото тяло с редки стър- 
чащи космици. Краката и скапусът с полустърчащи космиии. Тялото тъмно- 
кафяво; мандибулите, антените и краката по-светли. 
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Мъжки. Дължината на тялото 5,5—7,0 mm. Главата правоъгълна със 
закръглен тилен край. Скапусът достигащ тилния край на главата; дължина- 
та му приблизително колкото дължината на 2-рото членче на камшика. Ску- 
тумът силно изпъкнал, прикриващ отгоре предното гръбче. Проподеумът с 
тъпи зъби. Петиолусът в профил триъгълен със закръглен в профил горен 
ъгъл, обикновено без напречен гребен. Ширината му равна или по-малка от 
разстоянието между шипчетата на проподеума. Стипесите на гениталиите 
отгоре с придатък (апофиза), насочен навътре. Формата на апофизата измен- 
чива (даже в пределите на едно семейство) — от широка закръглена площад- 
ка до тесен заострен зъб. Стипесът удължен, дължината му в профил по- 
голяма от ширината. Главата набраздена. Страните на пронотума, ску- 
тума и отчасти на мезоплеврите с надлъжно набраздена скулптура. Долната 
част на мезоплеврите, голяма част от скутума гладки и блестящи. В средата 
на скутума често с ивица с шагренова скулптура. Скутелумът с надлъжна 
надлъжно набраздена скулптура, понякога изгладена. Проподеумът и стълб- 
чето фино, но гъсто скулптурирани. Коремчето гладко и блестящо. Тялото 
тъмнокафяво, с редки защитни космици. 

Разпространение. Среща се в цяла Европа до Полярния кръг, 
Мала Азия, Кавказ, Казахстан, планините на Средна Азия. 

В България е един от най-масовите видове мравки до 2000 m надм. в. 
Био помия. Предпочита откритите участъци в гората, на поляните. 

Особено многочислен е по сухите ливади. Гнездата са в земята, често под ка- 
мъни. Често строи малки земни хълмчета с височина до 20 cm. Семействата 
наброяват до 10 хил. работнички и са моногинни. Храната е много разно- 
образна: мравките събират трупове на насекоми, разяждат живи растения, 
събират семена и окапали плодове. Заселвайки се в полетата, могат да пов- 
реждат корените и основите на стъблата на културните растения. Често се 
заселват в домовете. 

Мравките организират групово събиране на храна, използвайки разуз- 
навач. Хранителният участък на семейството има радиус до 5 т, но обик- 
новено храната се събира на разстояние 2—3 m от гнездото. На сухите учас- 
тъци могат да се запасяват в гнездата със семена. В гнездата на Т. caespitum 
често могат да се срещнат различни съжители — Isopoda, Lepismatidae, 
Collembola, Acarina. C този вид паразитстват мравките Anergates atratulus 
и Strongilognathus testaceus. 

Брачният полет е през август — септември. 

2. Tetramorium forte F о r е 1, 1903 

Т. forte F о r е 1, 1903, Ann. Mus. St. Petersbourg, 8:371 (Tetramorium caespitum var., 
$, nec 2, Алушта, Крим (бившия СССР). 
— moravicum Kratochvil, 1944, Arch. Sv. Ochr. Prir. Morave, 6:71 (Tetramorium, 

Moheln, Ceskoslovensko); Agosti, Colling wood, 1987:278, Syn. nov. 
= taurocaucasicum A r n o 1 d i, 1968, Зоол. журн., 47:1813 (Tetramorium, 

Ялта, Крим); Атанасов, Василева, 1976:219; Арнолд и, Длусский, 
1978:544. Syn. nov. 

Синонимия. Т. caespitum и Т. forte. 
Както показва изучаването на типовете Т. caespitum vat. forteF о r е 1, съхранявани 

в Зоологическия музей на АН на бившия СССР (Ленинград), под това название са описани 
работнички от нов вид (серия от едно гнездо) и женски и мъжки Т. caespitum (индивиди 
от други места, без работнички). При това Форел определя като типове само работнички. 
Тъй като видовете Tetramorium се отличават преди всичко по женските, по-нататък всич- 
ки изследователи се ориентират към описание на женски и определят като var. forte (или 
var. fortis) Т. caespitum със силно скулптурирани работнички. В същото време видът, 
описан от Форел и обичаен в Югоизточна Европа, по-късно е описан от Кратохвил (Т. 
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moravicum Kratochvil, 1944) и Арнолди (T. taurocaucasicum А г n о 1 d i, 1968). 
В определителя на Ago s ti, Colling wood (1987) този вид фигурира под назва- 
нието Т. moravicum. Какъв вид фигурира в този определител като Т. forte не е ясно; въз- 
можно е това да е аберантна работничка от Т. caespitum. 

Работнички. Дължината на тялото 3—3,5 mm, По-едри от Т. 
caespitum. Мезопроподиалното вдлъбване винаги добре изразено. В остана- 
лото пропорциите като при Т. caespitum. Скуплтурата по-груба, отколкото 
при Т. caespitum. Мезоплевралните издатини често подредени в редове. Пе- 
тиолусът и постпетиолусът изцяло скулптурирани, отгоре неблестящи. 
Окраската обикновено по-тъмна, отколкото при Т. caespitum. Тялото или 
изцяло тънокафяво или черно, или главата и коремчето тъмнокафяви, а 
гърдите червеникаво-кафеникави. 
Женски. Дължината на тялото 5—7 mm. Малко по-дребни, отколко- 

то Т. caespitum. Скутумът плосък, неприкриващ отгоре предните ъгли на 
предното гръбче. Петиолусът триъгълен в профил, предната му повърхнина 
вдлъбната, горният му край заострен. По правило напречният кил на петио- 
луса изразен. Ширината на петиолуса приблизително равна на разстоянието 
межу шиповете на проподеума. В останалото пропорциите сходни с тези на 
Т. caespitum. Скулптурата по-груба, отколкото при Т. caespitum. Почти 
целият скутум с надлъжни бразди. Хетотаксията и окраската като при 
Т. caespitum. 

Мъжки. Дължината на тялото 4,8—5,7 mm. Сходни с Т. caespitum, 
но с разлика в строежа на гениталиите. Стипесите на гениталиите къси и 
широки, дължината им по-малка от ширината. Без апофизи. 

Разпространение. Среща се в бившия СССР (южната европей- 
ска част, Крим, Кавказ), Румъния, Чехословакия, България, Югославия. 

В България известен на Витоша, Пирин, Беласица, Родопите, Странджа, 
Стара планина, Добруджа, В планините до 1000—1600 m надм. в. 

Б и о н о м и я. Биологията на този вид специално не е изучавана. 
Предпочита по-сухите топли участъци върху песъчлива почва. 

Брачният полет е през август — септември, обикновено по-късно, от- 
колкото при Т. caespitum. 

3. Tetramorium semilaeve Andre, 1881 

T. semilaeve Andre, 1881, Spec. Hym. Europe, 2:286 (Tetramorium caespitum var., 
9, Europe, N. Africa); Emery, 1909, Deutsch. Ent. Zeitschr., 703 (Tetramorium caes- 
pitum ssp., $6); Атанасов, 1936:22; 1964:32 (?9). 

Работнички (фиг. 43). Дължината на тялото 2—2,7 mm. По- 
дребни от Т. caespitum. Тялото жълто, червеникаво-жълто или кафеникаво- 
жълто; коремчето обикновено по-тъмно. Главата.смногобройни тънки паралел- 
ни бразди, често изгладени в задната третина. В останалото сходен с Т. ca- 
espitum. 
Женски. Дължината на тялото 4,0—5,7 mm.. По-дребни от Т. cae- 

spitum. Гърдите отгоре плоски. Скутумът непокриващ ъглите на предното 
гръбче. Проподеумът с къси шипчета. Петиолусът тесен, ширината му не 
по-голяма от разстоянието между шипчетата на проподеума. Главата с фи- 
ни паралелни бразди. Скутумът в по-голямата си част гладък и блестящ. 
Кафяво оцветени. 

Мъжки. Дължината на тялото 4,5—5 mm. Стипесите на гениталиите 
много къси, триъгълни в профил; височината на този триъгълник значително 
по-малка от основата. Отгоре на вътрешния край без апофизи. Окосмяване със 
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Фиг. 44. Торакс на женска от род Tetramorium с харак- 
терно набраздявано 

а— Т. caespitum; б— Т. forte; в— Т. seniilaeve; г—Т. 
ferox 
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стърчащи космици рядко, значително по-рядко, отколкото при Т. caespitum 
и Т. forte. 

Всички материали от България са представени само от работнички. Тъй 
като сигурно определение на видовете от рода Tetramcrium е възможно са- 
мо по женските, твърда увереност в правилността на определянето у нас 
липсва. 

Разпространение. Среща се в Северна Африка, Испания,юж- 
на Франция, Италия, Швейцария, Румъния, България, Гърция, Югославия, 
Турция, Крим, Кавказ. 

Известен от почти цяла България в планините, не по-високо от 1180 m 
надм. в. 

Биономия. В България всички открити гнезда се намират на добре 
затопляни участъци. Гнездата са под камъните. 

4. Tetramorium ferox R u z s k y 1S03 
T. ferox R u z s k y, 1903, Tp. Русск. Ент. общ., 36:10 (Tetramorium caespitum 

var., ??о, Саратов, бившия CCCT); Рузский, 1905:533 (Tetramorium caespitum var.); 
Emery, 1909:703 (Tetramorium caespitum ssp.) et auct. (пес T. ferox A g o s t i, 
Colling wood, 1987:277. fig. 45). 

=diomedaea Emery, 1908, Boll. Mus. Zool. Torino, 23 (583):24 (Tetramorium 
caespitum var., Q, is. Tremiti, Italia): E mer y, 1909, Deutsch. Ent. Zeitschr., 703 (Tet- 
ramorium caespitum ferox var., оЗ); B a r o n i Urbani, 1971,138 (Teiramoriam ferox 
ssp.); Agosti, C o 1 1 i n g w o o d, 1987:277 (Tetramorium). 

=silbavui Kratochvil, 1944, Arch. Sv. Ochr. Prir. Morave, 6:72 (Tetramorium 
ferox ssp., <J, Mohelno, Ceskoslovensko); Атанасов, Василева, 1976:219 
(¥ ? <?)• 

C и н o н и м и я. В опреде,питедя па мравките от Балканския полуостров (Agos- 
ti, С о 1 1 i n g w о о d, 1987:277, fig. 45) под това название фигурира друг вид, по-скоро 
Т. feroxoides D lussky & Zabelin, описан от Копетдаг (Д л у с с к и й, 3 а б е- 
л и н, 1985:230). Сегашният Т. ferox в тази работа е. наречен Т. diomedaeum Agosti 
Collingwood. Варнететът на Т. ferox var. diomedca, разглеждан от някои изследо- 
ватели (Baroni, Urbani, 1971, и др.) като подвид па Т. ferox, е описан от Италия. 
От типичните Т. ferox отСаратовска област тон се отличава с по-светлата си окраска и по- 
изгладената си скулптура и малко по формата на петиолуса. Изучаването на големи серии 
от степната зона на Европейската част на бившия СССР и екземпляри на Емери, нами- 
ращи се в Колекцията на Зоологическия музей на МГУ (Москва), показва, че отличията 
на Т. ferox diomedaea напълно са в рамките на изменчивостта на южноруските популации. 
В тези граници са и разликите между „типичните“ Т. ferox и Т. ferox ssp. silbavy Kra- 
tochvil, описани от Чехословакия. Затова, следвайки Bernard (1968:235), 
разглеждаме тези форми като по-млади синоними на Т. ferox R u zs. 

Работнички. Дължината ка тялото 2,4—2,6 mm. Средно малко 
по-малки от Н. caespitum. Проподеумът с къси тъпи триъгълни зъбчета. Без 
или със слабо мезопроиодиалио вдлъбване. Петиолусът малко по-широк, 
отколкото при предишните видове: ширината му по-голяма от 0,45 от ширина- 
та на главата. При повечето индивиди задната третина на главата с изгладе- 
ни бразди, гладка и блестяща. Петиолусът и пост петиолусът отгоре с изгла- 
дена скулптура, блестящи. Окосмяването със стърчащи космици по-рядко, 
отколкото при Т. caespitum; тилният край на главата при много индивиди 
без стърчащи космици. 
Женски (фиг. 44). Скутумът плосък, непокриващ предните ъгли на 

предното гръбче. Проподеумът с къси зъбчета. Членчетата на петиолуса на- 
пречни, с ясен напречен кил; ширината на петиолуса явно по-голяма от дъл- 
жината и от разстоянието между зъбците на проподеума. Ширината на пост- 
петиолуса малко по-голяма от ширината на петиолуса. Отгоре петиолусът с 
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лещовидна форма. Скулптурата варира. При част от индивидите главата и 
частично скутумът набраздени; при някои инидивиди задната част на глава- 
та и целият скутум гладки и блестящи. Мандибулите гладки и блестящи. 
Окосмяването със стърчащи космици рядко; по тергитите на коремчето обик- 
новено с дребни прилежащи косъмчета. Тялото от жълтеникаво-кафеникаво 
до кафеникаво-жълто. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 4,7—6 mm. Петиолусът по-широк, 
отколкото при предишните видове: ширината му по-голяма от разстоянието 
между зъбите на проподеума. Стипесите на гениталиите с насочени навътре 
апофизи във вид на остри тесни зъбци. 

Разпространение. Среща се в Корсика, Италия, Чехослова- 
кия, Югославия, България, Гърция, Турция, бившия СССР (степната зона 
на Европейската част, Казахстан, на изток до езерото Балхаш, а също така 
в планините на Крим, Кавказ и Копетдаг). 

Известен от Югозападна, Югоизточна и Северна България. В планините 
достига 600—800 m надм. вие. 

11. Род Strongylognathus М а у г, 1853 
Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 3:389 (типусен вид Eciton testaceum S c h e n c k, 1852, 

монотипия). 
Ревизия. Emery (1909), P i s a r s k i (1966). Baroni Urbani (1969). 

Сходни са c видовете от род Teiramorium. При всички касти мандибулите 
със сърповидна форма, остри, без зъби. При някои видове главата дълбоко 
изрязана в тилния край. 

Състав и разпространение. В изкопаемо състояние не са 
известни. Съвременните видове обитават само Палеарктика — 17 вида, по- 
вечето от които обитават Европа. 

В България има 2 вида. 
Биономия. Мравки-робовладелци, паразити на различни видове 

Teiramorium. Женската-паразит прониква в гнездото на гостоприемника и 
убива женската. След това работничките на паразита периодично нападат 
гнездата на Teiramorium и похищават какавидите, от които в гнездото на па- 
разита се отглеждат „роби“. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Strongylognathus 

1(2) При всички касти тилният край на главата дълбоко изрязан и тилните 
ъгли заострени 1.5. testaceus (S с h е n с k). 

2(1) При работничките и женските главата със закръглени тилни ъгли и 
слабо изрязан тилен край; при мъжките тилният край изпъкнал . . . 
 2. S. bulgaricus V i е h m. 

1. Strongylognathus testaceus (S c h e n c k, 1852) 

S. testaceus S c h e n c k, 1852, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 8:117 (Eciton, $ $ <J, Nassau, 
BRD); M a y r, 1853:389 (Strongylognathus); Атанасов, 1964:83 (?). 

Работнички (фиг. 45). Дължината на тялото 2,0—3,6 mm. Гла- 
вата малко по-дълга от ширината; страните прави; задният ръб дълбоко из- 
рязан; окципиталните ъгли леко заострени. Първото членче на лабиалните 
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Фнг. 45. Глава (а), мандибули и палпи (б), антена (в), торакс и 
стълбче (г) на работничка и глава (д) и антена (е) на мъжка Stron- 

gylognathus testaceus (по S t i t z, 1939) 

палпи по-дълго; първите две членчета на ма кси ларните палпи еднакви. Кли- 
пеусът отзад изпъкнал, отпред прав.• Челната площадка триъгълна, дъгите 
къси. назад слабо дивергиращи. Дръжките на антените в основата дъговидни, 
недостигащи задния ръб на главата. От 2-рото до 7-ото членче на камшика 
по-широки, отколкото дълги, последните три образуващи удебеление. Очи- 
те умерено големи. Тораксът в профил с леко изпъкнал гръб, с леко вдлъбване 
между мезонотума; проподеумът с 2 малки шипчета. Петиолусът в профил 
вдлъбнат, отзад изпъкнал; постпетиолусът дъговидно изпъкнал. Окраската 
кафеникаво-жълта; коремчето често по-тъмно, в края по-светло, както и ос- 
таналото тяло. Главата и гърбът фино надлъжно набраздени, отпред проно- 
тумът дъговидно напречно набразден. Педункулусът леко набръчкан. Пе- 
тиолусът и коремчето гладки. Цялото тяло гланцирано. Тялото окосмено със 
средно дълги, стърчащи жълто-сиви космици. Дръжките на антените и кра- 
ката с къси, фини, прилежащи космици. 
Женски. Дължината на тялото 3,2—3,8 mm. Структурно главата, 

както при работничките, но по-широка от торакса. Тораксът в профил с 
очебийно нисък, отгоре равен и отпред изпъкнал мезонотум, с двойно по- 
висок и отпред вдлъбнат пронотум. Базалната повърхнина на проподеума 
права, наклонена назад, с вдлъбване под тъп ъгъл и на всяка страна с по 
1 остър малък шип. Педункулусът сходен с този на работничките. Окраска- 
та, както при работничките понякога отпред и отзад по-светло. Мандибули- 
теи краката кафеникаво-жълти. Скулптурата на главата, както при работнички- 
те, но по-релефна. Пронотумът отпред и изрезката на проподеума напречно 
набраздени; гърбът надлъжно набразден. Задната повърхнина на петиолуса 
и горната част на постпетиолуса фино напречно набраздени. Коремчето 
гладко. Всички части на тялото гланцирани, особено коремчето. Цялото 
тяло достатъчно окосмено със средно дълги стърчащи, светложълти кос- 
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миди; по дръжките на атените и краката с къси и полегнали космици. 
Крилата белезникаво опушени; жилкуването и птеростигмата бледожълте- 
никави, 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3,2—4,1 mm. Главата много по-тясна 
от торакса, по-широка, отколкото дълга; страните назад силно конвертира- 
щи; задният ръб значително изрязан; окнипиталните ъгли заострени. Ман- 
дибулите и клнпеусът, както при работничките. Без челна площадка. Очи- 
те големи, изпъкнали. Антените сходни стези на Tetramorium. Второто член- 
че на камшика почти 3 пъти по-дълго от първото, а третото — по-късо от 
следващите. Мезонотумът е профил по-висок, отколкото при този на женски- 
те, сялно изпъкнал, напред дъговиден; пронотумът вдлъбнат; скутелумът 
силно издаден. Пропсдеумът назад полегат и равномерно изпъкнал. Петио- 
лусът в профил умерено вдлъбнат отпред и отзад; постпетполусът много по- 
широк, отгоре тъпоъгълен. Главата, тораксът, педункулусът и коремче- 
то тъмнокафяви или отчасти по-светли; мандибулите, антените и краката 
кафяво-жълти до жълти. Главата надлъжно набраздена, между дъгите пунк- 
тирана. Тораксът надлъжно набразден; страните на мезонотума гладки. 
Педункулусът отгоре слабо набразден. Коремчето гладко. Окосмяването, 
както при женските. Крилата, както при женските. 

Разпространение. Среща се в цяла Европа, на север до Юж- 
на Англия и Южна Швеция, в бившия СССР (в степната и лесостепната зона, 
на изток до Западен Сибир, Кавказ). 

В България известен от югоизточните и югозападните райони на стра- 
ната. Навеяктде рядък. 

Б и о н о м и я. Съществуването на 5. tcstaceus е свързано с колоните на 
Т. caespitum, но като гостоприемник, в чиито гнезда се среща. Трудно се 
различава в гнездата на гостоприемника освен през лятото, когато се по- 
явяват женските, които са по-големн, отколкото тези на Т. caespitum. Жен- 
ските на последния при новите условия са по-плахн, по-несигурни и посте- 
пенно намаляват поради умъртвяването имот женските на S. testaceus. Обик- 
новено броят на 5. tcstaceus е 1—20% от количеството на Т. caespitum в гнез- 
дото. 

2. Strongylognathus bulgaricus Viehmeyer, 1922 
S. bulgarica V iehmeye r, 1922, Arch. Naiurg. A. Berlin, 88:221 (Strongylognat- 

hus huberi rehbinderi var., ??<J, Tirnovo, Bulgaria); Pissarski, 19§6:515 {Strongy- 
lognathus rehbinderi ssp.). 

=kraiochvili S i 1 h a v y, 1937, Sborn. Prir. Kl. Trebici, 2:5 (Strongylognathus, 
Mohelno, Ceskoslovensko); Kratochvil, 1940:24; 1944:44. 

Синод и м и я. Установена е от Pissarski (1966, р. 515) въз основа на изу- 
чени типове от двете форми. 

Работнички (фиг. 46). Дължината на тялото 3,2—3,5 mm. Главата поч- 
ти правоъгълна; страните прави и успоредни, задната страна леко вдлъбната; 
окципиталните ъгли късо закръглени. Предният ръб на клипеуса слабо дъго- 
виден, отзад конусовидно закръглен. Челните дъги къси, назад дивергиращи. 
Очите средно големи, малко в предната част на главата. Антените 12-членни; 
дръжките им недостигащи задния ръб на главата. Първото членче на камшика 
по-дълго от следващите; от 2-рото до 7-ото членче по-широки, отколкото дъл- 
ги; последните 3 членчета силно удебелени. Тораксът в профил, респ. про- 
иотумът напред изпъкнал; назад мезонотумът образуващ права линия, за- 
вършваща с 2 проподиални остри шипа, завити нагоре. Петиолусът висок, 
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Фиг. 46. Глава (а) и тяло (б) на работничка, на женска (съответно е 
и г) и на мъжка (съответно д и е) Strongylognaihus bulgaricus (no Р i - 

s a r $ k i, 1966) 

в основата по-дълъг, c приблизително триъгълна форма, отпред силно вдлъб- 
нат, отзад силно изпъкнал, в анфас 1,5 пъти по-широк, отколкото дълъг. 
Постпетнолусът по-широк от петнолуса и 1,5 пъти по-широк, отколкото 
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дълъг. Окраската на тялото жълта—охра, с 1 тъмно (кафеникаво) петно на 
челото и друго по-тъмно на коремчето. Главата гладка и блестяща, фино на- 
длъжно набраздена по страните. Тръбната страна на торакса, горната част 
на петиолуса и коремчето гладки и блестящи. Страните на торакса и частите 
на педункулуса фино и неправилно надлъжно набраздени. Долната част на 
главата, простернумът. тораксът отгоре, педункулусът и коремчето окосме- 
ни с дълги стърчащи космици. Космиците отдолу на главата по-къси и нак- 
лонени. Краката окосмени с къси, фини и полегнали космици. 
Женски (фиг. 46). Дължината на тялото 5,0—5,1mm. Главата мал- 

ко по-дълга, отколкото широка; страните почти успоредни, леко издадени в 
долната си част; задният ръб малко вдлъбнат; окципиталните ъгли късо за- 
кръглени. Клипеусът напред слабо дъговидно издаден. Челните дъги по- 
дълги и прави, назад дивергиращп. Очите големи, малко в предната част на 
главата; оцелите малки в горната част на главата. Антените 12-членни; 
дръжките им недостигащи задния ръб на главата. Първото членче на камши- 
ка по-дълго от следващите; от 2-рото до 7-ото членче по-широки, отколкото 
дълги; последните 3 членчета силно надебелени. Тораксът в профил дълъг, 
назад стеснен. Мезонотумът 1,4 пъти по-дълъг, отколкото широк; проноту- 
мът почти правоъгълен, отпред прав. Проподеумът къс, полегат, базалната 
и наклонената му повърхнина с еднаква дължина. Проподиалните шипове 
относително големи, широки в основата и тъпо заострени. Петиолусът къс 
и висок, отпред вдлъбнат, отзад изпъкнал. Постпетиолусът овален, отгоре 
силно дъговидно изпъкнал. Тялото кафяво-черно с кафяви петна, по-ясни на 
главата и торакса. Мандибулите и краят на крайниците светлокафяви. Гла- 
вата фино надлъжно набраздена. Страните на торакса и повърхнината на 
проподеума надлъжно набраздени; мезонотумът гладък, в средата фино на- 
бразден; скутелумът гладък, страничните ъгли фино набраздени. Интерва- 
лът между шиповете на проподеума фино, напречно набразден. Петиолусът 
в анфас гладък и блестящ, коремчето гладко и блестящо. Главата, тораксът, 
педункулусът и коремчето покрити с дълги стърчащи космици. Краката с 
фини и къси прилежащи космици, малко по-дълги, на бедрата полегнали. 

Мъжки (фиг. 46). Дължината на тялото 4,9—5,0 mm. Главата в анфас 
почти четвъртита, страните изпънали, отгоре почти права; акципиталните ъгли 
широко закръглени; бузите много къси. Клипеусът слабо издаден напред, 
назад конусовидно закръглен. Челните дъги къси, слабо изпъкнали. Челна- 
та бразда широка, недостигаща първата оцела. Антените 10-членни, дръж- 
ките им къси. Първото членче на камшика по-късо, второто — много дълго, 
много по-дълго от дръжките на антените, четвъртото по-късо от следващите, 
всички по-дълги от ширината си. Тораксът в профил висок, масивен, също 
широк, назад стеснен. Пронотумът къс, отпред силно вдлъбнат; мезонотумът 
силно изпъкнал. Базалната повърхнина на проподеума малко по-дълга от 
наклонената. Шиповете къси, широки в основата си и остри. Петиолусът сла- 
бо изпъкнал отгоре, постпетиолусът по-широк от него. Субгениталната плас- 
тинка триъгълна и широка. Стипесът стеснен назад; волуцелата с надебеле- 
на кука; сагитата закръглена с малко зъбчета на вентралната страна. Гла- 
вата, тораксът, педункулусът и първият коремен сегмент кафяво-черни.Ман- 
дибулите, крайниците и краят на коремчето кафяви. Главата и страните на 
торакса надлъжно набраздени. Мезонотумът блестящ с добре изразена Май- 
рова бразда. Проподеумът и педункулусът матови, с блестящи надлъжни и 
напречни линии. Коремчето гладко и блестящо. Главата, гърбът на торакса, 
педункулусът и коремчето покрити с дълги изправени косми, по-къси и по- 
фини на простернума, на проподеалния шип и бедрата. Крайниците окосме- 
ни с прилежащи космици. 
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Разпространение. Видът е описан от Viehmayer (1972) 
по материали от В. Търново. Установен е още и от Прображенския манастир 
(20. 09. 1936 г.), Дряново и Дряновския манастир (21. 09. 1936 г.), Прес- 
лав, 25. 06. 1970 г. (Н. Атанасов). Освен това е известен (като 5. kratochvi- 
li) от 2 местонаходища в Чехословакия (Бърно, Мохелно) (Kratochvil, 
1944).' Кратохвил посочва като стопанин на този вид Tetramorium forte 
(=7\ moravicum). Н. Атанасов открива този вид в гнездата на вида, който 
е определен като Т. caespitum, но не е изключено това също да е Т. forte, 
тъй като по-рано Т. caespitum и Т. forte не са различавани. 

12. Род Anergates F о г е 1, 1874 

Denkchr. Schweiz. Ges. Naturf., 26:29 (типусен вид Myrmica atratula Schenck, 
1852, по монотипия). 

Работнички. Неизвестни. 
Женски. Крилати. Главата правоъгълна, тилният край извит. Очи- 

те развити нормално, приблизително в средата на страните на главата. С 
прости очи. Антените 11-членни. Скапусът издаден от тилния край на глава- 
та. Челните дъги неизразени. Предният край на клипеуса с дълбок и широк 
прорез. Мандибулите без зъби. Максиларните палпи 2-членни, лабиалните 1- 
членни. Скутумът изпъкнал в профил, напречен. Проподеумът с тъпи зъби. 
Без матаплеврални жлези. Средните и задните пищяли без шпори. Радиал- 
ната клетка отворена. С 1 радиомедиална клетка; дисталните разклонения 
PS и М излизащи от нея независимо едно от друго. Без дискоидална клетка. 
Петиолусът масивен, без предна цилиндрична част. Постпетиолусът много 
широко причленен към коремчето, отдолу със зъб. При младите женски корем- 
чето с надлъжно вдлъбване, при старите физогастрично. Горната част на тя- 
лото без стърчащи космици. 

Мъжки. Безкрили. Мезонотумът, както при крилатите, разделен на 
скутум и скутелум. Очите развити нормално, многофасетни, приблизително 
в средата на страните на главата. С прости очи. Антените 11-членни, коленча- 
ти. Челните дъги неизразени. Предният край на клипеуса дълбоко и широко 
изрязан. Мандибулите във вид на площадки, овални без зъби, раздалечени. 
Максиларните палпи 2-членни, лабиалните 1-членни. Разчленяването на гър- 
дите пълно, както при крилатите индивиди, въпреки че липсват крила. Про- 
подеумът без зъби или шипове. Без метаплеврални жлези. Средните и задни- 
те тибии без шпори. Членчетата на петиолуса напречни. Гениталиите едри, 
издадени извън коремчето. Върхът на тялото без стърчащи космици. 

Състав и разпространение. Среща се 1 вид, разпростра- 
нен в Европа, и 1 — в Северна Америка. В изкопаемо състояние не е извес- 
тен. 

Б и о н о м и я. Социални паразити, живеещи в гнездата на видове от 
род Tetramorium. 

Anergates atratulus (Schenck, 1852) 

A. atratula Schenck, 1852, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 8:91 (Myrmica, 5, Nassau, 
BRD); Schenck, 1861, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, 16:164 (8); F 0 r е 1, 1874:33 (Aner- 
gates atratulus) et auct. 

Женски. Дължината на тялото 2,5—3,0 mm. Главата къса, малко 
по-широка, отколкото дълга, страните изпъкнали, отзад широко вдлъбната; 
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окщ-шнталнитс ъгли слабо закръглени. Мандибулите умерено широки, е 
изострен вътрешен ръб и дълъг, остър апикален зъб. Челните дъги много 
къси; челната площадка триъгълна и не много ясно очертана; челната браз- 
да общо къса. Очите средно големи, оцелите затварящи триъгълно поленце. 
Антените 11-членни, дръжките им в основата си леко извити, накрая удебе- 
лени, едва надминаващи задния ръб на главата. Камшикът към края удебе- 
лен, първото членче по-дълго от следващите. Тораксът, респ. мезонотумът в 
профил отгоре равен, отпред дъговидно изпъкнал, с пронотума образуващ 
тъп ъгъл. Скутелумът изпъкнал; проподеумът странично завършващ с 2 
тъпи шипа стръмно. Тибиите на средните и задните крака без шпори. Жиле- 
щият апарат рудиментарен. Петиолусът отгоре равен, напред леко изпъкнал; 
постпетиолусът отгоре дъговиден. Коремчето на неоплодената женска късо, 
малко по-широко от торакса, отгоре с 1 дълбока и надлъжна бразда, при 
оплодените доста издуто. Черни до тъмнокафяви, главата най-често по-тъм- 
на. Мандибулите, антените и краката бледожълтц. Главата, тораксът и корем- 
чето микроскопски фино п гъсто мрежовидно пунктирани. Педункулусът 
гладък. Главата матова. Цялото тяло умерено гланцирано. Мандибулите 
и антените, както и краката с белезникави, фини, полегнали отстоящи косъм- 
чета; останалите части на тялото без косми. Крилата стъкленосветли с леко 
кафеникав оттенък; жилкуването и птеростигмата кафеникаво-сиви. 

Мъжки (фиг. 47). Дължината на тялото 2,7—3,0 mm. Мандибулите 
на края закръглени, без зъбчета. Антените 11-членни, както при женските, 
в края постепенно удебелени. Първото членче на камшика по-дълго и по-дебе- 
ло от следващите, последното най-голямо. Клипеусът по-нисък; челната пло- 
щадка ясно разграничена. Очите и оцелите сходни с тези на женските. То- 
раксът масивен; пронотумът къс; в профил мезонотумът отгоре слабонзпъкнал, 
напред полегат; задната част на гърба заедно с проподеума силно изгърбена 
и завършваща стръмно. Петиолусът в профил двойно по-висок, отколкото 
широк, със силно изпъкнала горна част; постпетиолусът повече от 2 пъти 
по-висок, отколкото широк, отгоре широко изпъкнал. Коремчето голямо и 
дебело, силно завито надолу и напред. От гениталните придатъци сквамулата 
много голяма, полукръгла; свободният отрязък на стипеса малък, триъгълен; 
волуцелата рудиментарна; сагитата развита най-добре. Всички части на тя- 
лото бледожълти. Цялото тяло и педункулусът микроскопски фино и гъсто 
мрежовидно пунктирани. Главата матова, другите части слабо гланцирани. 
По торакса, педункулуса и коремчето с единични, стърчащи жълтеникави 
космици. 

Разпространение. A. atratulus е рядък вид, без работнички, 
с ограничено разпространение. Среща се в Северна и Средна Европа, Швеция, 
Англия, Холандия, Дания, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Се- 
верна Италия, Унгария, Румъния, на изток до Западен Сибир. В някои пла- 
нини е установен до 2000 m надм. в. 

Известен е в България от гнезда на Tetramorium caespitum от Осоговска- 
та планина, Витоша, Родопите, Бургаско, Варненско, Врачанско. 

Б и о н о м и я. A. atratulus е паразит в гнездата на Tetramorium caes- 
pitum и затова разпространението му е свързано стова на последния. Според 
Караваев (1934) този вид е особена форма, която е достигнала в своята 
дегенерация до крайни възможности. Тази дегенерация се проявява не само 
в това, че цялата каста на работничките е изчезнала, но и във факта, че двете 
постоянни форми ($? и 3 3) проявяват качества на морфологична дегенера- 
ция. Преди всичко мъжките са безкрили и структурно напомнят повече на 
личинка, отколкото на възрастна форма, докато оплодената женска се отли- 
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Фиг. 47. Женска и мъжка с характерни части на тялото (а) и 
цяла мъжка (б) Anergates atratulus (по S t i t z, 1939) 

чава c необикновено голямо коремче (физогастрия). Тази дегенерация е дала 
отражение и в устните органи (палпи) и в гениталиите (волуцелата). Видо- 
вете, на които липсват работничките, могат да се защитават, но не могат са- 
ми да се изхранват и продължителността на живота на колонията зависи от 
броя на гостоприемника. Така например силна колония от 200 индивида 
Tetramorium има според Wheeler (1909) освен физогастерна женска Aner- 
gates още приблизително 40 крилати, както и няколко дузини мъжки и повече 
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от 1000 пупи. Известно е, че крилата оплодена женска Anergates излита от 
своето гнездо и намира гнездо на Tetramorium, в което влиза. Тя убива жен- 
ските на гостоприемника и остава като в собствено гнездо. Откъсва крилата 
си, остава там завинаги, стои неподвижно, понеже коремчето й силно се уго- 
лемява, във връзка със снасянето на яйцата. Женските и мъжките на Aner- 
gates, загубили много от своите инстинкти, не могат да се хранят без помощ- 
та на Tetramorium, нито да извършват някаква работа, както и да водят са- 
мостоятелен живот. Колониите на Tetramorium преживяват не повече от 
4—5 години, тъй като количествено не се увеличат и измират заедно с уве- 
личените гости (женски и мъжки) Anergates. 

13. Род Monomorium М а у г, 1855 

Verb. Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:452 (типусен вид Monomorium. minutum M а у r, 1855, 
по монотипия). 

Ревизия. Emery (1908). 

Работнички. Мономорфни. Индивидите от едно гнездо различни 
по размери, с преходи. Формата на главата различна. Очите обикновено доб- 
ре развити, но при някои тропични видове, редуцирани до няколко сложни 
очи. Антените 12-членни, последните 3 членчета надебелени. Клипеусът с 
2 кила, започващи под челния триъгълник. Мандибулите триъгълни с 4—5 
зъба. Максиларните палпи 1—2-членни, лабиалните 2-членни. При повечето 
видове гърдите в профил с явно мезопроподиално вдлъбване. Промезонотал- 
ният и мезопроподиалният шев развити. Проподеумът загръглен, без шипове 
или зъби. С метаплеврални жлези. Шпорите на задните тибии прости. Пе- 
тиолусът възловиден с развита предна цилиндрична част. Постпетиолусът 
отдолу без шип, зъбец или площадка. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Главата, както при 

работничките. Очите по-едри, прости. Скутумът напълно или почти напълно 
покриващ отгоре предното гръбче. Стълбчето и коремчето, както при работ- 
ничките. 

Мъ ж к и. Крилати, значително по-дребни от женските. Антените 13-, 
рядко 12-членни. Мандибулите обикновено със зъби. Максиларните палпи 
2-членни, лабиалните също 2-членни. Без парапсидални шевове. Проподеумът 
без зъби или шипове, в профил закръглен или ъгловат. С метаплеврални жле- 
зи. Шпорите на задните пищяли прости. Радиалната клетка отворена. С 
1 радиомедиална клетка; дисталните разклонения RS и М излизащи от нея 
независимо едно от друго. Без дискоидална клетка. Петиолусът възловиден 
с развита предна цилиндрична част. Постпетиолусът отдолу без шип, зъбец 
или площадка. 

Състав и разпространение. Срещат се няколко стоти- 
ци видове по всички континенти. От България е известен с 1 интродуциран 
вид. 

В изкопаемо състояние родът е известен от балтийския янтар (късен 
еоцен). 

Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) 

М. pharaonis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:580 (Formica, 9, Egypt); 
Roger, 1862, Berl. Ent. Zeitschr., 6:294 (98); M a y r, 1855:82 (Monomorium); A ta- 
na s s o v, 1965:86 (9 9 <?)• 



Фиг. 48. Глава на работничка (а), женска (б) и мъжка (в) (по Atanassov, 1965), 
торакс и стълбче в профил (г) и отгоре (д) и палпи (е) на работничка Monomorium pha- 

raonis (по S t i t z, 1939) 

Работнички (фиг. 48). Дължината на тялото 2,0—2,5 mm. Гла- 
вата по-дълга, отколкото широка с леко изпъкнали страни; задният ръб 
почти прав; окципиталните ъгли широко закръглени. Мандибулите тесни с 
4 остри зъбчета. Максиларните палпи 2-членни (1-вото членче по-малко), 
лабиалните 2-членни. Средната част на клипеуса силно изпъкнала, отпред 
права. Очите малки и изтеглени напред. Дръжката на антените достигаща 
задния ръб на главата. Първото членче на камшика дълго, колкото следва- 
щите четири, последните три образуващи характерното удебеление (койле). 
Тораксът в профил със слабо изпъкнал промезонотум и ясно вдлъбване меж- 
ду мезонотума и проподеума. Базалната повърхнина на проподеума равна и 
назад образуваща закръглен тъп ъгъл. Петиолусът отпред силно вдлъбнат, 
отзад прав с късо закръглен горен край. Постпетиолусът отпред прав, от- 
горе дъговидно закръглен, назад стръмен. Окраската жълта до кафяво- 
жълта, задната половина на коремните сегменти по-светла. Главата, тораксът 
и педункулусът микроспопски фино и дълбоко пунктирани; клипеусът на- 
длъжно набразден; коремчето гладко. Главата, тораксът и педункулусът 
матови, коремчето гланцирано. Цялото тяло с умерено дълги стърчащи кос- 
мици, по торакса по-малко, на проподеума почти изцяло липсващи. Окосмя- 
ването при различните колонии по степен различно развито. 
Женски. Дължината на тялото 3,5—4,8 mm. Главата толкова дълга, 

колкото широка, с леко изпъкнали страни, прав заден ръб и зъкръглени 
окдипитални ъгли. Мандибулите, клипеусът и челните дъги както при ра- 



ботничките. Челната площадка надлъж разширена, челната брезда ясна. Очи- 
те големи, в предната част на главата. Антените, както при работничките. 
Тораксът в профил с почти прав гръб; мезонотумът отпред широко закръг- 
лен с леко вдлъбнат пронотум; скутелумът малко издаден; проподеумът уме- 
рено изпъкнал, стръмно падащ. Петиолусът както при работничките, малко 
по-дълъг, отгоре по-остро закръглен, отдолу напред с малка шиповидна изда- 
тина. Постпетиолусът отгоре силно изпъкнал. Главата, антените, тораксът, 
педункулусът и предната част на първия коремен сегмент светлокафяви. 
Скутелумът отзад, мезонотумът отпред и 1 петно на главата черно-кафяви 
до кафяви. Понякога бузите и ръбовете на коремните сегменти по-светли. 
Главата, тораксът и педункулусът микроскопски фино и гъсто пунктирани, 
матови. Средната част на клипеуса до челната площадка надлъжно набразде- 
ни, отпред неясно. Коремчето гладко и гланцирано. Цялото тяло, долната 
част на главата умерено покрито с гъсти стърчащи космици. Крилата белез- 
никаво опушени; птеростигмата и жилките бледо опушени. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 2,8—3,0 mm. Главата много по-ши- 
рока, отколкото дълга, задният ръб зад очите силно изпъкнал, страните на- 
пред почти прави, леко конвертиращи. Мандибулите тесни сЗ зъбчета. Кли- 
пеусът изпъкнал в средата, с прав преден и заден край, отзад с тясна напреч- 
на ивица и триъгълна челна площадка. Челните дъги къси. Окраската черна; 
тораксът и бедрата слабо кафяви; антените и частите на краката жълти. Кри- 
лата, както при женските. 

Р а з п р о с т а н е н и е. М. pharaonis е описан от Linnaeus 
(1758) под името „фараонова мравка“ от Египет. Намирайки го в мумиите на 
фараоните, той е предположил, че Египет и съседните североафрикански 
области са неговата първична родина. Впоследствие обаче се установява, 
че М. pharaonis произхожда от източноиндийските области. 

Космополитен вид, пренесен във всички топли и умерени страни на све- 
та чрез плавателни съдове, от пристанищата до вътрешността чрез междуна- 
родни превози заедно със стоки, растения и животни за зоологически гради- 
ни и т. н. По този начин се разселва във всички по-големн градове на Европа 
и света, като понякога се появява в значителни популации на досадна домаш- 
на мравка. 

В България е известна от старите хотели и дървени постройки на Вар- 
на, Обзор, Бургас, Созопол, Мичурин, Ахтопол, Малко Търново, но също 
така в големите болници и детски домове на Пловдив, София, Русе, Шумен 
и др. Пренасянето на М. pharaonis в България е станало посредством тър- 
говски обмен на стоки и плодове с южните страни, където този вид е обикно- 
вен. 

Б и о н о м и я. В тропическата зона този вид живее в подземни гнезда, 
образувайки неголеми (до 1000 индивида) семейства и събира храна на по- 
върхността на почвата (труповете на безгръбначни). В Европа М. pharao- 
nis е изцяло синантропеи вид. Отбелязани са и гнезда в земята, но такива се- 
мейства не могат да съществуват дълго, тъй като мравките загиват при ниска 
температура. Оптималната температура за този вид е 28—30°С; при 10°С 
той вече не може да събира храна, а при температура под 0°С загива. 

Границите на семейството при този вид трудно могат да се очертаят, 
тъй като семействата много лесно се сливат и разпадат, така че фактически 
всички мравки, живеещи в един дом, са огромно дифузно семейство, наброя- 
ващо понякога повече от милион работнички и няколко стотици плодовити 
женски. При синантропните популации оплождането се извършва в гнездо- 
то и брачен полет не се наблюдава. Размножаването на семействата се извърш- 
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ва чрез деление. Практически единствен път за разселването на мравките 
от един дом в друг е случайният пренос на женски от семейството със старите 
мебели или други вещи. Самотните оплодени женски не са способни да преле- 
тят или да преминат в друг дом. Понякога отделни семейства могат през ля- 
тото да се преселват в открит терен, а след това през есента отново да се засел- 
ват в друг дом, но такива случаи са крайно редки. 

В домовете фараоновите мравки използват като гнезда различни празни- 
ни в стените, най-често до тръби с гореща вода, в баните, под печките от тухли. 
Мравките се хранят с остатъци от храна, проникват и в хранителните запаси. 
Повече от всичко ги привличат белтъчните остатъци (кости, остатъци от месо, 
варени яйца и др.), по-рядко — захарта, медта. 

При М. pharaonis съществува много ефективна система за масова мобили- 
зация, основаваща се на използването на миризливата следа. 

М. pharaonis е вреден поради това, че унищожава хранителните продук- 
ти в къщите. А тъй като мравките от едно гнездо могат едновременно да посе- 
щават различни помещения и стаи, разположени на различни етажи, и тъй 
като фуражосъбирачите с охота посещават места, които могат да служат 
за източник на инфекции (вкл. тоалетни, кофи за боклук, канали за боклук 
и др.), те са и потенциални механични преносители на инфекции (дизентерия, 
коремен тиф и др.). Особено опасни са мравките, заселили се в болниците, 
където могат да нарушат стерилността на операционните и да разнасят ин- 
фекцията по цялата болница. 

Борбата с фараоновите мравки е трудна поради някои особености в тях- 
ната биология. Първо, в повечето случаи е невъзможно да се открие тяхното 
гнездо, без да се разруши зданието, в което те живеят. Единственият възможен 
начин за пълното им унищожаване е пълната фумигация на зданието. То- 
зи способ понякога се използва в болниците на САЩ, но той е твърде скъп 
и е свързан с големи трудности (изселване на хората от цялото здание за 
дълъг период). Второ, мравките фуражосъбирачи не изяждат сами храната, 
а я донасят в гнездото и там храната се разпределя между всички работнич- 
ки. При това следва да се отбележи, че женските и ларвите не получават та- 
зи храна, а се изхранват с отделянията от жлезите на вътрешногнездовите 
работнички. По тази причина прилагането на силно действуващи контактни 
или стомашни отрови е неефективно, тъй като загиват само фуражосъбира- 
чите, които са само няколко процента от общия брой на семейството. По- 
ефикасни са примамките с бавнодействуващи чревни отрови — на първо 
място борна натриева сол и бор на киселина. Тези отрови не убиват фуражо- 
събирачите веднага и те успяват да разпределят отровената храна след вът- 
решногнездовите работнички. В този случай женските и ларвите не загиват 
от отровата, а от глад, ако загинат всички работнички. Най-ефикасно е да се 
използва като примамка жълтъкът на сварено яйце, смесен с варен картоф. 
Използването на отровни примамки няма да бъде ефикасно, ако не се затворят 
всички други канали за получаване па храна. Например, ако унищожаването 
започне само в един дом и не се извършва в другите, мравките просто ще прес- 
танат (докато продължава мероприятието) да посещават първия дом, а след 
известно време отново ще се върнат в него. Затова борбата с тях трябва да се 
провежда едновременно във всички помещения. 

14. Род Diplorhoptrum М а у г, 1855 

Verh. Zool.-Bot. Yer. Wien, 5:449 (тнпусен вид Formica fugax L a t г e i 1 1 е, 1798, 
по монотипия); Baroni Urbani. 1*968:63; Kutter, 1977:98; Арнолди, 
Длусск и й, 1978:539; Collingwood, 1979:64. 
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= Solenopsis Andre, 1881; Bingham, 1903; Рузски й, 1905 et auct part., 
само палеарктични видове (пес Westwood, 1840). Типусен вид Atia geminata Fab- 
ric i u s, 1840 

Ревизия. Emery (1909), Радченко (1984). 
Синонимия. Доскоро видовете, отнасящи се към рода Diplorhoptrum, се включ- 

ваха в рода Solenopsis West w. През 1968 г. Барони Урбани показа, че мъжките на 
американските Solenopsis (типусен вид Atia geminata F.= Solenopsis geminata) и европей- 
ският 5. fugax L a t r. имат принципно различен строеж на гениталиите. Оттогава всички 
видове на Стария свят повечето изследователи обединяват в род Diplorhoptrum (типус 
на рода Formica fugax Latr. =Solenopsis fugax= Diplorhoptrum fugax), преди това 
разглеждан като по-млад синоним на Solenopsis West w. 

Работнички. Мономорфни или слабо вариабилни. Главата пра- 
воъгълна с прав или извит тилен край. Очите редуцирани до няколко фа- 
сетки, разположени отпред. Антените 10—11-членни с 2-членна главичеста 
антена; двете последни членчета на антената приблизително равни по дъл- 
жина на останалите членчета на камшика, взети заедно. Клипеусът с 2 кили, 
започващи под челния триъгълник; предният край на клипеуса с 1—3 зъбчета. 
Мандибулите триъгълни с няколко зъба. Максиларните и лабиалните пал- 
пи с 2 членчета. Гърдите с явно мезопроподиално вдлъбване. Само с мезопро- 
подиален шев. Проподеумът в профил закръглен, без шипове или зъбци. Пе- 
тиолусът възловиден с развита цилиндрична част. Постпетиолусът отдолу 
без шип или зъбец. По тялото със заострени косъмчета. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Главата приблизител- 

но като при работничките; очите по-големи и с повече фасетки, с прости очи. 
Дължината на бузата обикновено по-малка от диаметъра на окото. Скуту- 
мът в профил изпъкнал, покриващ отдолу пронотума. Петиолусът, както при 
работничките. 

Мъжк и. Крилати, значително по-дребни от женските; но по-едри от 
работничките. Главата трапецовидна, разширена в предната част. Антени- 
те 12-членни, нишкообразни. Първото членче на камшика кълбовидно. Ман- 
дибулите обикновено с няколко зъба. Максиларните и лабиалните палпи 2- 
членни. Скутумът изпъкнал, без парапсидални шевове. С метаплеврални жле- 
зи. С отворена радиална клетка; достигащ до края на крилото, но несливащ 
се с С. С 1 радиомедиална клетка; дисталните разклонения и М излизащи от 
нея независтмо едно от друго. С 1 дискоидална клетка. Петиолусът с развита 
цилиндрична част. Постпетиолусът отдолу без шип или зъбец. Гениталиите 
дребни, вмъкващи се в корема. 

Diplorhoptrum fugax (L a t r е i 1 1 е, 1798) 

D. fugax L a t r e i 1 1 e, 1798, Ess. Fourmis France, 46 (Formica, Brive, Fran- 
ce); Mayr, 1855:44 (Diplorhoptrum); Emery, 1869:22 (Solenopsis); Emery, 1909: 
30 (Solenopsis); Bernard, 1968:182 (Solenopsis); Baroni Urban i, 1968:63 
(Diplorhoptrum) et auct. 

=orientalis R u z s k у, Мравките на Русия, 1, c. 509 (Solenopsis fugax ssp., 9?<J, 
типовете не са отделени); Р i s a r s k i, 1967:14 (Solenopsis fugax ssp.). 

= kasalinensis R u z s k y, 1905, Мравките на Русия, 1:513 (Solenopsis fugax orien- 
talisx&v., $, Казалинск, Аралско море, бившия СССР); Emery, 1909:31 (Solenopsis fugax 
var.); For el, 1892:316; Атанасов, 1934:161; 1936:217; 1952:43; 1964:25 (??<?). 

Синонимия. Длусский, Забелин (1985, с. 220). 

Работнички (фиг. 49). Дължината на тялото 1,4—3,00 ram. Главата 
при големите работнички еднакво дълга и широка; страните малко изпъкнали, 
задният ръб прав; окципиталните ъгли широко закръглени; главата при мал- 
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ките работнички видимо по-дълга, отколкото широка, страните успоредни, 
задният ръб леко вдлъбнат, окципиталните ъгли късо закръглени. Мандибу- 
лите с голям апикален зъб и 3 по-малки, остри зъбчета. Максиларните пал- 
пи от 2 къси членчета, лабиалните от 2, по-дълги членчета. Клипеусът в сре- 
дата вдлъбнат и напред завърщващ в страните със зъбчета. Челните дъги къ- 
си и успоредни, челната площадка неясна. Антените 10-членни; първото 
членче на камшика много по-дълго от следващите; от 2-рото до 7-ото членче 
по-широки, отколкото дълги; последните 2 членчета много по-големи, об- 
разуващи характерното удебеление (койле). Очите много малки. Тораксът 
в профил почти равен, между мезонотума с леко вдлъбваие; пронотумът от- 
пред леко изпъкнал; базалната повърхнина на проподеума закръглена. Пе- 
тиолусът в профил с висока горна част. отпред вдлъбнат, отзад полегат; 
постпетиолусът отгоре закръглен, отзад прав. Окраската обикновено жълта, 
понякога от наситено жълта до светлочервеникава, първият коремен сегмент 
често по-тъмен до тъмнокафеникав. Тялото гладко, гланцирано, микроскоп- 
ски фино пунктирано. Цялото тяло, антените и краката добре окосмени със 
стърчащи жълтеникави косми. 
Женски (фиг. 49). Дължината на тялото 4.7—6,5 mm. Главата ши- 

рока колкото торакса, малко по-широка, отколкото дълга, страните леко 
изпъкнали, задната страна почти права; окципиталните ъгли слабо закръгле- 
ни. Мандибулите, клипеусът, челните дъги както при работничките; челна- 
та площадка ясно очертана. Антените 11-членни; структурно както при ра- 
ботничките. Очите големи. Тораксът в профил с леко изпъкнал гръб. Мезо- 
нотумът отпред изпъкнал; проистумът леко вдлъбнат; скутелумът слабо из- 
даден; базалната повърхнина на проподеума падаща стръмно. Петиолусът 
и постпетиолусът почти както при работничките. Коремчето голямо, почти 
с 1/3 по-дълго от торакса. Окраската кафяво-черна до тъмнокафява; поняко- 
га долната част на главата, коремчето и педункулуса жълто-кафяви до ка- 
фяви; антените, мандибулите, краката, повече или по-малко задните ръбове 
на коремните сегменти жълти. Главата и пронотумът фино пунктирани, ску- 
телумът по-малко пунктиран. Страните на торакса гладки, половината на 
проподеума до стигмата повече или по-малко фино набраздени; задната стръм- 
на част на проподеума фино. напречно набраздена. Всички части силно глан- 
цирани. Защитните сиви космиши умерено гъсти. Крилата стъкленосветли, 
леко опушени; жилкуването и стигмата бледожълти. 

Мъжки. Дебелината на тялото 3,2—4,8mm. Главата по-широка, 
отколкото дълга; задната й страна зад очите с почти изпъкнала полукръгла 
форма. Мандибулите много тесни с 3 затъпени зъбчета. Максиларните пал- 
пи от 1 късо и 1 по-дълго членче; лабиалните палпи от 2 равни членчета. 
Клипеусът изпъкнал, отпред без зъбчета. Антените 12-членни; последните 
членчета към края по-тънки и много дълги. Челните дъги много къси; чел- 
ната бразда неясна. Тораксът в профил отгоре почти прав; напред мезоноту- 
мът дъговидно изпъкнал; пронотумът леко вдлъбнат; скутелумът и проподеу- 
мът назад силно изпъкнали. Петиолусът в профил умерено дълъг, отгоре 
ъгловиден и закръглен. Постпетиолусът висок колкото петиолуса и дъговид- 
но изпъкнал, отгоре по-широк от петиолуса и странично в средата с по 1 
шиповиден израстък. Окраската черна; мандибулите, антените, краката и 
краят на коремчето жълти. Скулптурата както при женските, но по-фина; 
страните на проподеума фино пунктирани или набраздено пунктирани; 
задната стръмна страна микроскопски гъсто и фино пунктирана. Педункулу- 
сът грапав. Коремчето гладко. Цялото тяло силно гланцирано. Окосмяване- 
то както при женските, но по-късо. Крилата както при женските, 
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Разпространение. Широко разпространен в Южна и Средна 
Европа, вкл. Англия и южната част на Швеция, Северна Африка, 
Турция, Иран и Афганистан. В Европейската част на бившия СССР е извес- 
тен от степната и лесостепната зона на север до р. Ока, в Кавказ и Средна 
Азия (оазиси, долини на реки). 

В България се среща навсякъде. В планините достига 700 m надм. в., 
а единични екземпляри — и 1250 m надм. в. 

Б и оном и я. Обитава топли, слънчеви терени, каменисти пустеещи 
места, речни долини, окрайнините на смесените гори, склоновете и подножия- 
та на планините и културни ландшафти (паркове, градини и лозя). Гнезди 
обикновено на открити и полусенчести поляни, ливади, крайпътни биотопн, 
пътеки, синури, орници, но изгражда гнездата си предимно под камъни, в 
твърди глинесто-песъчливи почви и под кората на дървета. 

Мравките ловуват в постилката или в горния слой на почвата и на 
повърхността й са активни през нощта или по време на брачния полет. Фу- 
ражосъбирачите събират трупове на насекоми и други дребни безгръбначни. 
Често се заселват близо до гнездата на по-едри мравки (в България Formi- 
ca rufa, F. cinerea, Lasius alienus). В този случай ходовете на D. fugax се съе- 
диняват с ходовете на гнездата на мравката гостоприемник. По тези ходове 
фуражосъбирачите па D. fugax проникват в гнездото на гостоприемиика и 
крадат яйцата му и дребните личинки. В същото време Formica или Lasius 
не могат да проникнат в тънките ходове на Diplorhoptrum. Такъв тип социа- 
лен паразитизъм е получил названието „клептобиоза“. В руската литерату- 
ра D. fugax се нарича „мравка-крадец“. 

Брачният й полет е през август. 

15. Род Cardiocondyla Emery, 1869 

Ann. Acad. Asp. Nat. Napoli, 2:21 (типусен вид Cardiocondyla elegants Emery, 
1869, по монотипня). 

Ревизия. Emery (1909). 

Работнички. Мономорфки. Главата правоъгълна с прав или слабо 
вдлъбнат тилен край и закръглени тилни ъгли. Очите развити нормално, из- 
несени малко напред, без прости очи. Антените 12-членни с главичеста анте- 
на от 3 членчета. Клипеусът без зъбци. Мандибулите триъгълни с 4—5 зъ- 
беца. Максиларните пални 5-членни, лабиалните 3-членни. При нашите ви- 
дове гърдите в профил сявно мезопроподиално вдлъбване. Без промезонотален 
шев на тръбната повърхност; мезопроподиалният шев развит. Проподеумът 
с шипове. С метаплеврални жлези. Средните и задните тибии без шпори. Пе- 
тиолусът възловиден с развита предна цилиндрична част. Постпетиолусът 
значително по-широк от петиолуса, отгоре често сърцевиден, отдолу без шип, 
зъбец или площадка. Върхът на тялото без стърчащи космици. 
Ж е н с к и. Малко по-едри от работничките. Главата както при работ- 

ничките, но с прости очи. Петиолусът и коремчето както при работничките. 
Жилкуването силно редуцирано, с 1 затворена радиомедиална клетка. 

М ъ ж к и. Безкрили, ергатоидни. Главата правоъгълна със слабо вдлъб- 
нат тилен край и закръглени тилни ъгли. Очите развити нормално. Без прос- 
ти очи. Антените 10—12-членни, коленчати, без изразено надебеление в 
края. Мандибулите триъгълни с 4—5 зъба. Гърдите и петиолусът както 
при работничките. 

Състав и разпространение. Известни са 16 вида, обита- 
ващи южните райони на Палеарктика и Неарктика, Афротропическата и 
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Индомалайската област. Два от тях са космополити, заселени по целия 
тропичен и субтропичен пояс. 

В България има 3 вида. 
Б и о н о м и я. Създава малки семейства, но повече от 100 индивида, 

често полигинни. Гнездата са в земята, обикновено с 1 ствол и повърхностна 
хоризонтална система. Работничките добиват храната на повърхността на 
почвата. За видовете от пустините на Средна Азия е известно хранене със 
семена. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Cardiocondyla 

Работнички и женски 

1(2) Върхът на главата с надлъжно набраздена скулптура. Скутумът на 
женските в профил изпъкнал 3. С. stambuloffii For. 

2(1) Върхът на главата с редки изолирани точки, без надлъжно набраздена 
скулптура. Скутумът на женските в профил плосък. 

3(4) Постпетиолусът отгоре отпред вдлъбнат, със сърцевидна форма. При 
работничките ширината му повече от 0,75 от ширината на главата. Ця- 
лото тяло тъмнокафяво 1. С. elegans Em. 

4(3) Постпетиолусът отгоре овален, без вдлъбване отпред. При работничките 
ширината му по-малко от 0,70 от ширината на главата. Гърдите на ра- 
ботничките тъмночервени 2. С. bulgarica For. 

Мъжк и 
1(2) Антените 12-членни. Шипчетата на проподеума остри . . 
 1. С. elegans Е т. 

2(1) Антените 10-членни. Проподеумът с триъгълни зъбчета  
 3. С. stambulofii For. 

1. Cardiocondyla elegans Emery, 1869 

C. elegans Emery, 1869, Ann. Acad. Asp. Nat. Napoli, 2:21 (Cardiocondila, 
Napoli, Italia); Menozzi, 1918, Atti Soc. Nat. Mat. Modena, ser. V, 4:83 (8) et auct. 

Раб от н и ч к и (фиг. 50). Дължината на тялото 1,8—2,5 mm. Гла- 
вата продълговата със силно закръглени окципитални ъгли и слабо изпък- 
нал заден край. Клипеусът в средата вдаден, с точки по края. Антените 12- 
членни, последното членче голямо колкото трите зад него. Промезонотумът в 
профил изпъкнал; между мезонотумаи проподеума дълбоко напречно вдлъбва- 
не. Базалната повърхнина на проподеума изпъкнала с 2 малки, но остри шип- 
чета. Петиолусът напред удължен, вдлъбнат, отзад изпъкнал, отгоре купо- 
ловидно закръглен. Постпетиолусът отгоре силно разширен, широко вдлъб- 
нат отпред, сърцевиден. Окраската на тялото черна или черно-кафява; 
мандибулите, антените, ставите на краката, тибиите, тарзусите и петиолусът 
жълто-кафяви. Бедрата тъмни, камшикът кафеникав. Главата и промезоно- 
тумът пунктирани с малки, кръгли ямички, с тънки, светли прилежащи кос- 
мици. Проподеумът тънко и нежно набразден; страните на торакса и бузите 
набраздени със забележими надлъжни щрихи. Главата слабо блестяща; 
клипеусът, челната площадка, педункулусът и коремчето гладки и блестящи. 
Цялото тяло без стърчащи космици. Проподеумът без космици; педункулусът 
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Фиг. 50. Мъжка (а) и женска (б), крило (е) и работничка (г) Cardiocondyla elegans (ориг.) 

и коремчето с прилежащи редки космици; краката и антените с нежни и къ- 
си космици. 

Ж е н с к и. Дължината на тялото 2,7—3,3 mm. Главата правоъгълна, 
почти толкова широка колкото гърдите. Проподеумът с по-дълги, тънки и 
остри шипчета, отколкото при работничките. Петиолусът и постпетиолусът 
по-широки и по-масивнн, отколкото при работничките, но отгоре овални, 
като постпетиолусът почти 2 пъти по-широк, а петиолусът по-висок. 
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Окраската както при работничките. Главата, клипеусът, пронотумът, ме- 
зонотумът и проскутелумът покрити с чести, кръгли и плоски ямички, с 
космици както при работничките. В средата на проподеума без ямички. 
Главата полуматова, но основната и стръмната повърхност на проподеума 
гладки, блестящи и без космици. Страните на торакса малко набраздени и 
с много редки, малки космици. Петиолусът, постпетиолусът и коремчето 
гладки и гланцирани, покрити с чести, дълги, бели, неплътно прилежащи 
космици. Също такива космици върху долната страна на главата.Антените 
и краката с гъсти и прилежащи космици. 

Мъжки. Дължината на тялото 2,6—2,8mm. Формата на тялото (с 
някои изключения) както при работничките. Очите много големи, без оце- 
ли (очички). Антените 12-члении; последното членче най-дълго и дебело. 
Дръжките на антените не много дълги. Тялото жълтеникаво-кафяво. 

Разпространение. Среща се в Южна Европа (Испания, Южна 
Франция, Северна и Средна Италия), Румъния (Югозападен Банат), Балкан- 
ския полуостров, Мала Азия (Палестина), Украйна, Кавказ. 

В България С. elegans е разпространен по цялото ни Черноморско край- 
брежие. Установен е в обраслите с растителност дюни край с. Приморско, 
Несебър, с. Бяла, Варненско, устието на р. Ватова, пясъците около Каварна, 
в Сандански, с. Мечкул. 

Бионом и я. Обитава сухи, песъчливи, чакълести и каменисти поч- 
ви и терени, улегнали пясъци, обрасли дюни, по-далеч от морето. Гнезди 
дълбоко в земята, но също под камъни, в скални пукнатини, като образува 
неголеми колонии. Лесно се открива по своята бързина, красива и изящна 
форма и характерна окраска. 

2. Cardiocondyla bulgarica For el, 1892 
C. bulgarica For el, 1892, Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, 42:312 (Cardiocondyla ele- 

gans var., £$, Anchialo, Bulgaria) et auct. 

Работнички. Дължината на тялото 2,0—2,5 mm. Петиолусът и 
постпетиолусът по-тесни, отколкото при С. elegans. Постпетиолусът отгоре 
овален, без вдлъбнатини отпред. Главата, коремчето и често проподеумът 
кафяви; гърдите и петиолусът червени или жълтеникави. По останалото 
сходни с С. elegans. 
Женски. Дължината на тялото 2,5—2,8 mm. Окраската както при 

работничките. По останалото сходни с С. elegans. 
Разпространение. Среща се в Созопол, Поморие, Обзор, Ар- 

кутино. 
Бионом и я. Обитава сухи пътища, пътеки, синури, поляни с бедна 

растителност, на разстояние 300—500 m от пясъчния морски бряг. Изграж- 
да малки гнезда в земята с малобройни обитатели, но са активни при събира- 
не на храна и при защита. Крилати женски се наблюдават от май до септем- 
ври, но мъжки досега не са известни. 

3. Cardiocondyla stambuloffii F о г е 1, 1892 

C.siambuloffii For el, 1892, Vern. Zool.-Bot. Ges. Wien, 42:310 (Cardiocondyla, 
$?<J, Anchialo, Bulgaria) et auct. 

Работнички. Дължината на тялото 2,3—2,6 mm (по F о r е 1, 
1892 и наши данни), обаче Emery (1909) посочва 1,8—2,6 mm, което съот- 
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Ветства на схващането на Р i s a r s k i (1962), че видът е диморфен, а не мо- 
номорфеи, както мислеха някои изследователи. Главата почти правоъгълна, 
малко по-дълга, отколкото широка, отзад по-широка, отколкото отпред, 
със закръглени окципитални ъгли и с малка вдатина на задната страна. Ман- 
дибулите с 5 зъбчета; максиларните палпи 5-членни, лабиалните3-членнн. 
Клипеусът сводест, почти без надлъжна бразда. Челните дъги прави и раз- 
далечени. Антените 12-членни; второто и последното членче най-големи. 
Дръжката на антените недостигаща задния ръб на главата. Структурата на 
торакса почти сходна стазп на С. elegans; шипчетата на проподеума малко по- 
къси и по-тъпи. Петнолусът в профил напред цилиндричен, назад с висок 
купол, отпред изпъкнал, а отзад почти прав и със закръглен горен край. 
Постпетиолусът отгоре широк почти колкото коремчето и 3 пъти по-широк 
от петиолуса, 2 пъти е по-широк, отколкото висок. Без сърцевидна фор- 
ма както при С. elegans, овален, отзад силно изпъкнал, отпред слабо изпък- 
нал, странично много силно изпъкнал. Окраската черно-кафява; мандибули- 
те, антените, краката и предната част на петиолуса жълтеникави; средата 
на бедрата и краят на антените кафяво-жълтеникави; главата отстрани на- 
длъжно набраздена; браздите особено добре забележими на челото, темето 
и клипеуса. Бораксът отгоре отчасти мрежовидно, страните неясно набразде- 
ни. Мандибулите слабо пунктирани. Главата матоЕа, манднбулите гланци- 
рани. Бораксът слабо блестящ; педункулусът и коремчето гладки и гланци- 
рани. Изобщо цялото тяло гладко и гланцирано. Бялото с доста гъсти и мал- 
ки жълтеникави прилежащи космици; без стърчащи космици. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 3,0—3,3 mm. Сходни с работничките, 

обаче главата отзад още по-широка, скулптурата по-груба и по-дълбока, ки- 
лът на клипеуса по-ясно очертан. Бораксът в средата по-широк, мезонотумът 
отгоре ясно изпъкнал, мрежовиден, проподеумът с 2 широки, дълги, тъпи 
триъгълни шнпчета. Петнолусът по-широк, отколкото при работничките, 
много по-висок от С. elegans, отдолу с 1 тънък шип, липсващ при С. ele- 
gans. Постпетиолусът почти като 1 напречна ивица, почти 4 пъти по-широк, 
отколкото дълъг, отпред вдлъбнат, отзад изпъкнал. Окраската почти как- 
то тази на работничките, обаче средата на бедрата и краят на камшика ка- 
фяви. Скутелумът и страните на торакса надлъжно набраздени, базалната 
повърхнина на проподеума гладка и гланцирана. Крилата достигащи края 
на коремчето, стъкленосветли. 

М ъ ж к и (фиг. 51). Дължина на тялото 2,2—3,2 mm. Безкрили, но по 
формата на тялото сходни с работничките. Главата по форма сходна стази на 
работничките. Мандибулите къси с 4 зъбчета. Максиларните палпи 5-член- 
ни, лабиалните 3-членни. Антените 10-членни поради полусливането на тре- 
тото и четвъртото членче на камшика, нормално 12-членни. Дръжките дълги 
колкото при работничките. Второто и 3-ото, 6-ото и 10-ото членче отделени едно 
от друго, последното най-дълго и с вретеновидна форма. Бораксът по фор- 
ма и структура както при работничките; мезонотумът без следа от основите 
на крилата. Между мезонотума и проподеума без храктерното вдлъбване 
както при работничките, а едва забележимо. Върху проподеума с 2 тъпи 
шнпчета. Петнолусът много характерен, отпред вдлъбнат, но къс, отзад ши- 
роко изпъкнал и нисък; постпетиолусът много широк и още по-къс, а отгоре 
дъговидно закръглен както прн работничките, но малко по-широк от корем- 
чето; коремчето малко по-дълго. Окраската червеникаво-жълта, силно глан- 
цирана. Главата и тораксът гладки и гланцирани. Външните генитални при- 
датъци успоредни и тъпо закръглени, средните къси, накрая с остър шип, 
а вътрешните клапи удължени напред с малки зъбчета. 

Разпространение. С. stambuloffii е описан OT.F о г е 1 (1892) от 
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Фиг. 51. Стълбче на работничка (а) и мъжка (б) Cardiocondyla 
elegans и на работничка (в) и мъжка (еДна С. stambuloffii 

(ориг.) 

районите на Бургас, Поморие и Созопол със следния текст: „Този хубав и 
изключително интересен нов вид посвещавам на големия патриот и защитник 
на България — министър-председателя Ст. Стамбулов.“ Р у з с к и й (1905) 
установява същия вид в района на Астрахан. Според Р i s a r s k i (1969) 
видът се простира от Балканския полуостров до Монголия. Засега е известен 
от България, Румъния (Добруджа, Мунтения), Астрахан, Северен Афганис- 
тан, Средна Азия. 

В България е установен само от крабрежните пясъци на Албена, Друж- 
ба, Варна, Обзор/Бургас, Поморие, Созопол, Аркутино, Мичурин. 

Б и о н о м и я. Този вид изгражда в пясъците подземни гнезда, свър- 
зани с повърхността само с по един тесен канал, завършващ отгоре като кра- 
тер, който достига на дълбочина 10—30 cm. Работничките са много дребни 
и стройни, с дълги крака и леко се движат и бягат по пясъците. Освен по 
пясъците са установени по нецъфтящи и цъфтящи цветя, където ловят дребни 
насекоми и смучат сок. Също така посещават листни въшки. Нападат и от- 
вличат дребни мравки (напр. видовете от род Tetramorium). 
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16. Род Myrmecina Curtis, 1829 
Brit. Ent., 6:226 (типусен вид Myrmecina latreilli Curtis, 1829). 
— Formica graminicola L a t r e i 1 1 е, по монотипия). 

Работнички. Мономорфни. Главата правоъгълна със закръглени 
тилни ъгли и слабо вдлъбнат тилен край. Очите малки, с множество фасет- 
ки, разположени отпред. Клипеусът с 2 кила, завършващи в предния край 
със зъбчета; често между тях с нечифтен зъбец в средата на клйпеуса. Анте- 
ните 12-членни с 3-членна главичеста антена. Мандибулите триъгълни със 
зъбци. Максиларните палпи 4-членни, лабиалните 3-членни. Всички сегменти 
на гърдите слети, без шевове на тръбната повърхнина. Проподеумът с ши- 
пове или зъбци. Средните и задните тибии без шпори или с много малки прос- 
ти шпори. Петиолусът без предна цилиндрична част, в профил като правоъгъл- 
ник със срязан преден ъгъл, отгоре правоъгълен или кубичен. Постепетио- 
лусът отдолу без шип или зъбец. Тялото с груба скулптура. 

Женски. Малко по-едри от работничките. Главата както при работ- 
ничките; очите едри, прости. Скутумът слабо изпъкнал, непокриващ отгоре 
предните ъгли на пронотума. Стълбчето както при работничките. 

Мъжки. Малко по-дребни от женските. Главата трапецовидна, стес- 
няваща се в предната част. Предният край на клйпеуса прав. Очите силно 
изтеглени напред: дължината на бузата по-малка от диаметъра на скапуса. 
Антените 13-членни, нишковидни. Дължината на скапуса приблизително рав- 
на на дължината на първите 2 членчета на камшика, взети заедно. Мандибу- 
лите редуцирани до много малки триъгълни пластинки по краищата на кли- 
пеуса. Максиларните палпи 4-членни, лабиалните 3-членни. Скутумът сил- 
но изпъкнал с добре развити парапсидални шевове. Радиалната клетка зат- 
ворена. върхът й изтеглен от предния край на крилото. С 1 радиомедиална 
клетка; свободните разклонения RS и М излизащи от нея поотделно. Без дис- 
скоидална клетка. Гениталиите малки, вдадени в коремчето. 

Състав и разпространение. В световната фауна има около 
200 вида, разпространени главно в Индо-Австрийския регион. Няколко вида 
се срещат в Америка. В Европа се среща 1 вид. Не са известни в изкопаемо 
състояние. 

Б и о н о м и я. Всички видове на рода са хищници, ловуващи в горска- 
та постилка и горния слой на почвата. Ловят дребни безгръбначни. Семей- 
ствата им са малки, моногинни, тяхното население рядко превишава 100 
индивида. 

Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) 

М. graminicola Latreille, 1802. Hist. Nat. Fourmis, 256 (Formica, 5, nec $, 
пес o, Paris, France); M a y r, 1855, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:420 (Myrmecina, 2$); 
Атанасов, Василева, 1976:218 (2). 

Работнички (фиг. 52). Дължината на тялото 2,5—3,6 mm. Ок- 
раската общо тъмнокафява; мандибулите, клипеусът, предната част на глава- 
та и антените жълто-кафяви до червеникави; проподеумът, долната страна 
на торакса, педункулусът и краката тъмнокафяви. Коремчето черно, поня- 
кога отпред и накрая кафяво-черно. Главата, тораксът и педункулусът гру- 
бо надлъжно набраздени, отчасти главата и междучелните дъги с по-фино 
набраздяване. Мандибулите, челната площадка и наоколо гладки; главата, 
тораксът и педункулусът умерено гланцирани; коремчето и краката силно 
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Фиг. 52. Тяло (а) и глава (б) на мъжка, женска (е) и работничка (г) Мут- 
mecina graminicola (ориг.) 

гланцирани. Главата, дръжките на антените, тораксът, педункулусът и 
коремчето добре окосмени с бели, умерено дълги стърчащи космици. 
Женски. Дължината на тялото 3,4—4,0mm. Окраската черна до 
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Фиг. 52 

червеникава. Мандибулнте, клипеусът, предният ръб, предната част отдо- 
лу на главата, антените, краят на коремчето, малко на страните и краката, 
често и пронотумът, задният край на мезонотума и стръмната част на пропо- 
деума светлочервено-кафяви; педункулусът тъмнокафяв до светлокафяв. 
Скулптурата на главата, както при работничките. Пронотумът напречно наб- 
разден; мезонотумът надлъжно набразден. Педункулусът с груби надлъжни 
линии. Коремчето и краката гладки, силно гланцирани; останалите части 
матово гланцирани. Горната и долната част на главата, дръжките на антените,' 
тораксът, педункулусът и коремчето добре окосмени с белезникави, умере- 
но дълги стърчащи космицн. Крилата стъклено-светли с червеникав оттенък; 
жилкуването и птеростигмата светлокафяви. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3,0—4,0 mm. Окраската черна до ка- 
феникаво-черна, а също и по-светла. Устните части жълти. Краката бледо- 
кафяви. Гладки и гланцирани. Пред задния край на мезонотума страните, 
както и предният край на скутелума късо надлъжно набраздени; базалната 
повърхнина на епинотума надлъжно набраздена. Отстоящи, умерено дълги, 
белезникави космицн по цялото тяло. Дръжките на антените с по-дълго и 
гъсто окосмяване. Крилата, както при женските. 

Разпространение. Среща се в Средна и Южна Европа, на се- 
вер до Южна Англия и Южна Швеция, в бившия СССР — южната Европей- 
ска част и Кавказ. В България населява нископланинските места до 200 гп 
надм. в. 
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Установен в Белоградчик (1956), Сандански (1936), Мичурин (1954) , 
Свиленград (1957), Мечкул (1966). 

Биономия. Предпочита горите с обилна постилка и рядка тревис- 
та растителност, В боровата гора на южния склон в околностите на с. Меч- 
кул (Благоевградско) и в гората от дъб и габър близо до Белоградчик е един 
от най-масовите видове мравки в горската постилка. Гнездата му често са 
под камъните. Семействата са моногннни — обикновено от 50—60 работнич- 
ки. Както всички други видове от рода, ловят в постилката дребни живи 
безгръбначни. При опасност мравките подвиват краищата си и се преструват 
на мъртви. 

17. Род Cvematogaster Lund. 1831 
Ann. Sci. Nat., 23:132 (типтсен вид Formica acuta Fabricius; Baroni Ur- 

ban i, 1971:77). 
Ревизия. Emery (1912). 

Работнички. Повече или по-малко мономорфнн. Главата обикнове- 
но с изпъкнали страни и закръглен тилен край. Очите развити нормално, при- 
близително в средата на страните на главата или изтеглени назад. Антените 
11- членни с 3-или 4-членна топчеста антена. Челните дъги успоредни. Пред- 
ният край на клипеуса равномерно изпъкнал, без зъбци. Максиларните пал- 
пи 4-членни, лабиалните 3-членни. Формата на гърдите силно варираща в 
пределите на рода. При повечето видове проподеумът със зъбци или шипове. 
Шпорите на задните тибии прости или средните и задните тибии без шпори. 
Петиолусът без възелче, отгоре повече или по-слабо сплеснат. Постпетиолу- 
сът отдолу без шип или зъбец. Петиолусът прикрепен към коремчето отгоре, 
а не отпред, както при останалите Myrmecinae и мравките могат да държат 
коремчето си над гърба. Коремчето със сърцевидна форма. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Главата както при 

работничките, но с прости очи. Скутумът изпъкнал, в профил. Петиолусът, 
както при работничките; коремчето овално. 

Мъжки. Крилати, значително по-дребни от женските. Антените 11 — 
12- членни, нишковидни. Дължината на скапуса непревишаваща дължината 
на първите 3 членчета на камшика, взети заедно. Предният край на клипеуса 
равномерно изпъкнал, без зъбци. Мандибулите триъгълни с 3 зъба. Максилар- 
ните палпи 4-членни, лабиалните 3-членни. Без парапсидални шевове. Ра- 
диалната клетка отворена: RS вървяща към края на крилото, но несливаща 
се с С. С 1 радиомедиална клетка; дисталните.разклонения RS-и М излизащи 
самостоятелно. С дискоидална клетка. Петиолусът, както при работничките, 
също така прилепен към коремчето отгоре. Гениталиите неголеми, вдадени. 

Състав и разпространение. В световната фауна са из- 
вестни около 300 вида (главно в тропиците), като половината от тях са в 
тропическа Африка. Няколко вида са разпространени в Южна Палеарк- 
тика. 

В България има 2 вида. 
В изкопаемо състояние са известни от ранния миоцен-(сицилийски ян- 

тар). 
Б и о н о м и я. Повечето видове са свързани с дървесната растителност. 

Много видове правят гнездата си в дървесината (в частност С. schmidti). 
Много тропични видове строят картонени гнезда, открито висящи на дърве- 
тата. Всички тези мравки добиват храната си в короните на дърветата. Мал- 
ко видове (в т. ч. нашият С. sordid и 1а) живеят в подземни гнезда.и .не 
са свързани с дърветата. 



За разлика от другите представители на подсемейство Myrmecinae, 
Crematogaster са тясно свързани с листните въшки и други хоботни насекоми, 
отделящи медна роса. С. subdentata Ма уг в пустините на Средна Азия 
в храненето си почти напълно е свързан с листните въшки. Той не само съ- 
бира медна роса, но и използва листните въшки като източник на белтъчна 
храна. Даже за времето на летните суши той осигурява запаси от изсушени 
трупове на листни въшки в специални камери. 

Повечето видове имат големи семейства — моно- или олигогинни. Чес- 
то се наблюдава поликалия, при която едно семейство заселва няколко гнез- 
да. Гнездата и дърветата с листни въшки обикновено се съединяват с пътища, 
по които постоянно се движат множество мравки. При всички изучени видове 
има групово събиране на храна. Разузнавачът, намерил храна, оставя на суб- 
страта миризлива следа.Феромон се отделя от жлезите, разположени в тибиите 
на задните крака (при всички останали изучени мравки жлезите, отделящи 
следови феромони, се намират в коремчето). В гнездото разузнавачът моби- 
лизира работничките, използвайки сложен комплекс от движения (осцила- 
торна рекрутираща демонстрация), а след това ги повежда във верига, като 
използва своята следа. Постоянно действащите пътеки се поддържат за смет- 
ка на това, че всички мравки, минаващи по тях, остават миризливи следи. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Crematogaster 

Работнички и женски 

1(2) Петиолусът отгоре с паралелни страни. Тялото изцяло черно или ка- 
фяво. По-дребни; работнички 2—3 mm, женски около 7 mm. ..... 
 1. С. (0.) sordidula (N у 1.). 

2(1) Петиолусът отгоре сърцевиден, отпред значително по-широк, отколко- 
то отзад. Главата, гърдите и петиолусът червени, коремчето черно. 
По-едри: работнички — 3—5 mm, женски—8—5 mm  
 2. С. (0.) schmidtiM а у е г. 

Мъжки 
1(2) По-дребни:2—3 mm. Антените 11-членни. . .1. С. (0.) sordidula (N у 1.). 
2(1) По-едри: 4—5 mm. Антените 12-членни . . .2. С. (0.) schmidtiM. а у г. 

Подрод Orthocrema Santschi, 1918 
Bull. Soc. Ent. France, 182 (типусен вид Myrmica sordidula N у 1 a n d e r, 1849, 

по първоначално означение). 

Диагноза. Петиолусът с успоредни страни. Проподеумът с нормална форма, 
неиздут. Коремчето сърцевидно. 

1. Crematogaster (Orthocrema) sordidula (N у 1 a n d ет, 1849) 
C. sordidula N у 1 a n d e r, 1849, Act. Soc. Sci. Fennicae, 3:44 (Myrmica, o, Messin 

Grecia); Jlayr, 1855, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien. 5:472 (Crematogaster, ?); Fore 1, 
1870, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 3:308 (o) et auct. 

— mayri M a y r, 1853, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 3:114 (Acrocoelia, ?, Zara); B a- 
roni, Urban i. 1971:84 (Crematogaster sordidula ssp.). 

=flachi F o r е 1, 1894, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 9:3 (Crematogaster sordidula var., 
$, Belgrad, Yugoslavia); R u z s k y, 1905:505; Emery, 1912:670 (Crematogaster sor- 
didula sordidula var.). 



= kosti R u z s k у, 1905, Мравките на Русия, 1:506 (Crematogasier sordidula var.. 
9, Тбилиси, бившия СССР); Emery. 1912:670 (Crematogasier sordidula var.). Svn. now 

= bogojawlenskii R u z s k y, 1905, Мравките на Русия, 1:506 (Crematogasier sordi- 
dula ssp., <2, Дарваз, Памир); Emery, 1912:671. Syn. nov. 

-—caspica Emery, 1912, Deutsch. Ent. Zeitschr., 670 (Crematogasier sordidula sor- 
didula var., 2, Петровск, бившия СССР). Syn. nov.; F o r е 1, 1892: 316; Атанасов, 
1964:81 ($c). 

C ii н o н и м и я. Всички форми, свеждани тук до синоними, са били описани по 
единични работнички или по много малки серни и напълно се вместват в пределите на 
изменчивостта на този вариабнлен тип. С. sordidula var. flachi For. се отличава от „ти- 
пичния“ С. sordidula с по-тъмната си, а от С. sordidula bogojawlenskii R u z s. c по-светлата 
си окраска. Под названието С. sordidula var. kosli R u z s. е описан екземпляр c много къси 
шипове, a С. sordidula var. caspica се отличава c късите си шнпчета и светлата окраска. 
Всички тези форми не отразяват географската изменчивост и могат да бъдат намерени 
във всяка голяма популация. С. sordididula var. flachi For. и C. sordidula mayri M a y r 
са били синонимизирани по-рано (A g o s t i, C o 1 1 i n g \v o o d, 1987:54). 

Работнички (фиг. 53). Дължината на тялото 2,5—3,0 mm. Гла- 
вата почти квадратна, страните слабо изпъкнали, задният край леко издаден. 
Мандибулите широки с 4 зъбчета, първото от които най-голямо. Клипеусът 
почти еднакво издаден напред и назад, челната площадка триъгълна; дъгите 
къси. Очите големи, изпъкнали. Дръжките на антените ненадминаващи мно- 
го задния ръб на главата; последните 2 членчета на камшика удебелени. То- 
раксът почти равен отгоре; пронотумът отпред леко изпъкнал; с малко вдлъб- 
ване между мезонотума и проподеума. Шиповете на проподеума умерено дъл- 
ги, тънки и накрая остри, с правилни форми, леко повдигнати нагоре. По- 
върхнината на проподеума между шиповете вдлъбната. Петиолусът по-дълъг, 
отколкото широк, отгоре в задната си част изпъкнал, отдолу почти прав, на- 
пред завършващ с остър шип. Постпетиолусът отгоре изпъкнал, без бразда 
в средата, отдолу остро изпъкнал. Окраската кафеникава, понякога светла, 

Фиг. 53. Работнички Crematogasier (A) schmidti (а) и C.(0.)sordidula (б) (ориг.) 
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по-тъмна до тъмнокафява. Антените, краката или само тарзусите и ставите на 
краката, често целият торакс и краят на коремните сегменти по-светли. Краят 
на коремчето по-тъмен. Клипеусът, бузите, страните на торакса и базалната 
повърхнина на проподеума надлъжно набраздени; но мезонотума с много 
малки щрихи, а по петиолуса с пунктиране. По страните отгоре на мезоноту- 
ма 2 релефни бразди, отиващи до края на проподеума. Гладки и блестящи. 
Главата, дръжките на антените, бедрата, тибиите и коремчето окосмени с нак- 
лонено стърчащи, жълтеникави или белезникави космици. По цялото тяло 
със стърчащи редки прави космици, предният край на клипеуса с четинки. 
Женски. Дължината на тялото 6,0—6,5 mm. Главата почти толкова 

широка, колкото и дълга. Тилният край на главата нормално вдлъбнат. Чел- 
ната бразда дълбока. Тораксът малко по-тесен от главата, шиповете на про- 
подеума в основата по-широки и къси. Петиолусът отпред и отзад по-тесен. 
Цялото тяло кафяво до тъмнокафяво, в основата коремчето жълтеникаво, 
накрая червеникаво-кафяво. Главата, тораксът и коремчето гланцирани и 
слабо пунктирани. 

Мъжки. Дължината на тялото 2,2—3,2mm. Антените 11-членни, 
понякога при мъжките 12-членгш. Дръжките на антените дълги, колкото 
първите 2 членчета на камшика. Петиолусът продълговат, отпред почти прав, 
на задната страна заострено изпъкнал; постпетиолусът отгоре вдлъбнат и 
разделен напречно на 2 половини. Окраската черно-кафява с по-светли кра- 
ка и коремче, с жълтеникави мандибули, антени и тарзуси. Гладки и блес- 
тящи. 

Разпространение. Среща се в Алжир, Испания, Южна Фран- 
ция, Италия, Швейцария, Албания, Югославия, България, Гърция, Румъ- 
ния, Турция, Иран, Афганистан, Закавказие, планините от Средна Азия. 

В България е разпространен по цялата територия, ио най-често се сре- 
ща в южните й части. 

Б и о н о м и я. Обитава сухи, топли участъци с рядка ксерофилна рас- 
тителност, често каменисти. Гнездата са под камъни или в земята. С желание 
посещават листните въшки, живеещи в тревистите растения. Понякога мрав- 
ките правят специални камери в земята, където държат коренни листни въш- 
ки. Заедно с медната роса и листните въшки те събират слабоподвижни или 
мъртви насекоми. 

Подрод Acrocoelia М а у г, 1852 

Verh. Zool.-Bot. Qes. Wien, 2:146 (типусен вид Acrocoelia ruficeps M а у r, 1852= 
Formica scutellaris Olivier, 1791, по последващо означение Wheeler, 1911) 

Диагноза. Петиолусът разширен отпред, често със сърцевидна 
форма. Проподеумът неиздут, обикновено с шипове или зъби. 

2. Crematogaster (Acrocoelia) schmidti Mayr, 1852 

C. schmidti M a y r, 1852, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 2:149 (Acrocoelia, $$, Austria); 
R uzskv, 1905, Мравките на Русия, 1:491 (Crematogaster scutellaris var., $); Emery, 
1912:654 (Crematogaster scutellaris ssp.); Атанасов, 1936:217; 1964:81 (Crematogaster 
scutellaris ssp.). 

=scutellaris F o r е 1, 1892:316; Атанасов, 1934:160 (Crematogaster, пес O 1 i- 
v i e r, 1791). 

=christowitschii Fore!, 1892. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 42:316 (Crematogaster 
scutellaris var., 2, Aitos, Bulgaria); Атанасов, 1934:161. 
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= karawaewi R u z s k y, 1905, Мравките на Русия, 1:497 (Crematogaster auberti 
ssp., $, Магарач, Крим). Svn. nov. 

Синоними я. Доскоро C. schmidti се разглеждаше като подвид C. scutellaris 
($1), разпространен в южната част на Западна Европа от Испания до Югославия и Гър- 
ция. Изучаването на материал от зоната на трансгресия (Югославия) показа обаче, че 
тук тези форми много добре се отличават и не образуват преходи. Така че, следва да ги 
разглеждаме като самостоятелни видове. 

В литературата се посочва съществуването на С. scutellaris в България (For el, 
1892; Атанасов, 1934; A g о s t i, С о 1 1 i n g TV о о d, 1987), но поне в първите две 
публикации определението е неверно. Ние нито веднъж не видяхме в България истински 
С. scutellaris, въпреки че не е изключено той да бъде намерен в югозападната част на стра- 
ната на границата с Югославия или Гърция. От С. schmidti този вид се отличава по малко 
по-големите си размери и много характерната окраска: проподеумът и стълбчето при него 
не са червени, а тъмни също както коремчето. 

Изучаването на типа С. scutellaris var. christowitschii F о r. показа пълна идентичност 
на този екземпляр с С. schmidti М а у г. Под название С. auberti karawajewi от Рузски 
беше описан от Крим аберантен екземпляр С. schmidti. Подобни екземпляри никой повече 
не е намирал, макар че фауната на Крим след Рузски много детайлно е изучавана от много 
съветски мирмеколози и от различни местонаходища, в т. ч. и от terra tipica съ- 
ществуват богати сбирки. 

Работнички (фиг. 53). Дължината на тялото 3,5—4,5 mm. Гла- 
вата по-широка от торакса и по-широка, отколкото дълга, отзад права; стра 
ните изпъкнали; мандибулите с 4 зъбчета. Максиларните палпи 4-членни, 
лабиалните 3-членни. Клипеусът отпред леко закръглен, отзад силно изпък- 
нал, в средата изпъкнал. Челната бразда къса; челната площадка неясно 
очертана. Дръжката на антената малко надминаваща задния ръб на главата. 
Последните 3 членчета на камшика удебелени. Тораксът в профил изпъкнал; 
между мезонотума и епинотума със силно вдлъбване. Базалната повърхнина 
на проподеума леко вдлъбната, с 2 остри тънки шипа. Петиолусът отгоре ло- 
патовиден, с късо закръглени краища, отгоре вдлъбнат. Постпетиолусът 
широко овален, в средата с права бразда, по-дълга, отколкото на С. scute- 
llaris. Главата, тораксът, краката, антените и педункулусът червени; ко- 
ремчето черно. Главата гланцирана, темето и задната й част фино набраздени 
или изцяло гладка. Тораксът слабо блестящ. Мезонотумът, педункулусът и 
коремчето слабо набраздени. Цялото тяло окосмено с прилежащи белезникави 
космици. 
Женски. Дължината на тялото 7,6—9,2 mm. Главата малко по-ши- 

рока от торакса, почти толкова широка, колкото дълга; страните прави; ок- 
ципиталните ъгли късо закръглени, отзад почти права. Челната площадка 
ясно триъгълна .Мандибулите, клипеусът и антените, както при работничките. 
Тораксът в профил отгоре прав; мезонотумът отпред дъговидно изпъкнал; 
скутелумът малко издаден; проподеумът с наклонена базална повърхнина и 
вдлъбнат край, затварящи къс и леко заострен шип. Педункулусът, както при 
работничките, но понякога без надлъжна бразда. Тялото и краката черни до 
червеникаво-черни; главата червена; антените и мандибулите тъмночервени. 
Главата, тораксът и коремчето гладки, слабо пунктирани. Главата и корем- 
чето най-силно гланцирани. Окосмяването на мандибулите, клипеуса и ко- 
ремните сегменти с дълги стърчащи космици, другите части с къси, фини и 
прилежащи космици. Крилата стъкленосветли, жилкуването и птеростигма- 
та светлокафяви. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,8—4,2 mm. Главата по-тясна от то- 
ракса, по-широка, отколкото дълга. Мандибулите тесни с 3 остри зъбчета. 
Антените 12-членни. Тораксът в профил прав; скутелумът назад силно из- 
даден. Проподеумът тъпоъгълен с 2 къси, дебели, заострени шипчета. Петио- 
лусът отгоре почти квадратен, предните ъгли закръглени,страните прави,в 
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профил отгоре леко дъговидно изпъкнал. Постпетиолусът овален, отзад стръ: 

мен. Проподеумът, петиолусът и постпетиолусът надлъжно набраздени. На 
коремчето отгоре редки продълговати и дълбоки ямички. Главата и предната 
половина на торакса червено-кафяви; задната част на торакса, педункулусът 
и коремчето светлочервени; краката и челюстите червеникави. Блестящи. 
Основите на краката, тибиите и долната повърхност на коремчето с тънки 
стърчащи космици. Прилежащите космици по тялото редки, по антените и 
краката по-гъсти. Крилата безцветни, със светлокафяво жилкуване и птеро- 
стигма. Крайните разклонения на жилките на кубиталната и дискоидална- 
та клетка в повечето случаи недоразвити. 

Среща се в Югославия, Гърция, България, Турция, Крим, Кавказ, 
Копетдаг. 

В България е намиран повсеместно до 900—1000 m надм. в. 
Б и о н о м и я. Обитава смесените гори, особено дъбовите. Семейства- 

та са големи, наброяващи 4500—5000 моногинни работнички. Често семей- 
ството обитава няколко гнезда, съединени с пътеки. Пътеките също така 
могат да водят към дървета с колонии листни въшки. 

Главното гнездо, направено от картон, обикновено се разполага в старо 
хралупесто дърво (най-често дъб, орех). Някои камери мравките правят 
в сухи клони. Гнездата от втория ред също се разполагат в дърво, но могат 
да бъдат и под камъни. Покрай гнездата, съдържащи разплод, мравките пра- 
вят хранителни запаси, в които липсва разплодът, но могат да се намират 
колонии листни въшки. 

Брачният полет е през август — септември. 

3. Подсемейство Dolichoderinae F or el, 1878 

Стълбчето 1-членно, често без петиолус. Винаги с метаплеврални жлези. 
Жилото редуцирано; без ацидопора с коронула; отровните жлези отварящи 
се в тясна клоака. Максиларните палпи 2—6-членни. Средните и задните 
тибии с 1 шпора. При женските и работничките шпорите прости, а при мъж- 
ките шпорите на задните тибии често назъбени или гребеновидни. С оцели 
при работничките (Liometopum) или без тях (при останалите родове). Жен- 
ските и мъжките с крила. Какавидите без пашкули. 

Състав и разпространение. Известни са 25 съвременни 
и 6 измрели рода(Д лусский, Федосеева, 1988). Най-древните пред- 
ставители на подсемейството (2 вида от рода Eotapinoma и 2 вида от рода 
Zherichinius) са описани от палеоцина (Д л у с к и й, 1988). През късния ео- 
цен (в балтийския янтар) представителите на това подсемейство са доминира- 
ли на територията на Европа. Сега се срещат главно в тропиците, но и там 
заемат подчинено положение в сравнение с подсем. Myrmicinae и Formi- 
cinae. 

В България са известни 5 вида, отнасящи се към 5 рода. 

1. Род Hypoclinea Мауг, 1855 

Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:377 (типусен вид Formica guarripunctata Linnaeus, 
1771, по последващо означение Wheeler, 1911); Kempf, 1971. 

=Dolochoderus Andre, 1881; Bingham, 1903; P у з c к и й, 1905 et auct. 
(part., nec Dolichoderus Lund, 1831, типусен вид Formica atielaboides F a b r i c i us, 
1775). 

Синонимия. Започвайки от Андре, Hypoclinea са включени в рода Dolichode- 
rus и в този род (обикновено като подрод) са разглеждани от всички европейски специа- 
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листи до неотдавна. През 1971 r. К е m р f (1971) показа, че сегашните Dolichoderus 
(типус от рода D. atellaboides F.) представляват рязко ограничена група, разпространена 
в Южна Америка и Австралия. По този начин за повечето видове от Стария свят (вкл. 
и за европейския D. quadripundatus) се възстановява названието Hypoclinea М а у г. 
С тази гледна точка се съгласи н В г о w п (1973). Ние също считаме за целесъобразно да 
отделим в границите на трибуса Dolichoderini, преди включващ само рода Dolichoderus, 
няколко рода. При това почти всички видове от Евразия се оказват в рода Hypoclinea 
М а у г. 

Р а б о т н и ч к и. Мономорфни. Предният край на клипеуса прав или 
слабо извит. Очите добре развити, разположени приблизително в средата на 
страните на главата. Без прости очи. Антените 12-членни. Мандибулитетриъ- 
гълни с многобройнн дребни зьбчста. Ма кси л ариите палпи 6-членни, лабиал- 
ните 4-членни. Пронодеумът различен, понякога с много причудлива форма, 
но винаги без сдвоени шипове (признак за Dolichoderus L u n d). Петиолу- 
сът с наклонена дебела люспица или възловиден; винаги без несдвоен шип, 
насочен нагоре (признак за Monads Roger). Аналният отвор на върха на 
коремчето. Скулптурата груба, дебела. 
Ж е н ски. Малко по-едри от работничките. Главата, както при работ- 

ничките, но с очички. Гърдите тесни, малко по-тесни от главата. Скутумът 
непокриващ отгоре пронотума. Петиолусът и коремчето, както при работ- 
ничките. 

М ъ ж к и. Предният край на клипеуса прав, без изрязана част. Антени- 
те 13-членни, нишковидни. Скапусът приблизително колкото второто член- 
че на камшика. Радиалната клетка затворена, върхът й върху края на кри- 
лото. С 2 радиомедиални клетки; при повечето видове с триъгълни 2 пи. 
С 1 дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. Няколко вида от този род 
са описани от късния еоцен (балтийски янтар), като един от тях — Н. bal- 
tica М а у г, е много сходен със сега живеещите Н. wuadripunciata (L.) и 
Н. sibirica Е т. Твърде обичайни са представителите на Hypoclinea в миоце- 
новите отлагания на бившия СССР. Съвременната фауна наброява около 80 
вида, обитаващи главно тропичния пояс. В Европа се среща 1 вид. 

Б и о н о м и я. Повечето видове са дендробионти. Строят гнездата си 
под кората или в сухите клони. Семействата са неголеми — не повече от 100 
индивида, моногинни. Мравките ловят дребни безгръбначни на повърхност- 
та на стволовете, в пукнатините на кората, под мъртвата кора. 

Hypoclinea quadripunctata (Linnaeus, 1771) 

quadripunctaia Linnaeus, 1771, Mant. Plantar, 541 (Formica, 2 Germany); 
L a t r e i 1 1 e, 1798, Ess. Hist. Fourmis France, 45 (Formica quadripunctata, o); M a y r, 
1855, Verh, Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:379 (Hypoclinea quadripunctata. 2); F o r е 1, 1892:307; 
Рузски й, 1905:468; Атанасов, 1936:220 et auct. (Dolichoderus quadripundatus). 

Работнички (фиг. 54). Дължината на тялото 3—4 mm. Главата 
приблизително толкова дълга, колкото широка; задният ръб и страните в 
еднаква степен изпъкнали; окципиталните ръбове закръглени. Мандибули- 
те широки, с 2 големи остри апикални зъба, зад тях с 1 ред от 12 малки, ост- 
ри зъбчета, постепенно намаляващи в края. Дръжките на антените дъговидни, 
малко превишаващи височината на главата; камшикът към своя край посте- 
пенно надебеляващ. Първото членче по-дълго от второто, следващите по- 
къси, отколкото широки (с изключение на последното). Тораксът в профил 
с пронотума и мезонотума слабо изпъкнали, по-силно отпред, отколкото от- 
зад, докато проподеумът разширен с изпъкнал ръб нагоре, а назад изрязан 
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е 

Фиг. 54. Женска (а) и работничка (б) Hypoclinea quadripunctata (ориг.) 

ъгловидно и отгоре завършващ с 1 зъб. Гледан отгоре, пронотумът по-широк, 
отколкото целия гръб, с изпъкнали страни; мезонотумът малко дългоова- 
лен; проподеумът правоъгълен, отзад на всяка страна с малко изпъкнали 
тъпи ъгли. 

Педункулусът отзад средно дълъг. Петиолусът в профил с възловидна 
форма, отдолу широк, нагоре стеснен — отпред стръмно, отзад много полега- 
то, тесният му връх отпред къс и ъгловат, отзад равно закръглен; гледан от- 
пред, по-висок, отколкото широк, страните му надолу видимо конвертиращи, 
горният ръб малко изпъкнал, почти прав, ъглите закръглени; гледан отзад 
поради стръмната форма по-дълъг, горният ръб вдлъбнат, а ъглите закръг- 
лени. Главата и коремчето черни, върху горната страна на 1-вия и 2-рия 
сегмент с по 2 светложълти петна, понякога много малки. Тораксът и петио- 
лусът от жълто-кафяви до червено-кафяви. Проподеумът и петиолусът по- 
някога повече или по-малко по-тъмни. Мандибулите червено-кафяви. Дръж- 
ката на антените и най-близката част на камшика червеникаво-жълти. Кок- 
сата и фемурът от черно-кафяви до кафяви, техният проксимален край, как- 
то тнбиите и тарзусите, кафеникаво-жълти. Главата, тораксът и петиолусът 
фино набраздени, широко едро пунктирани. Коремчето гладко, силно блес- 
тящо. Окосмяването външно умерено, с няколко по-дълги жълти стърчащи 
косми върху мандибулите, малко по-къси по предния ръб на клипеуса и зад- 
ната част на главата. 
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Женски. Дължината на тялото 4,5—5 mm. Формата на главата, как- 
то при работничките. Бораксът, гледан странично, със слабо изпъкнал ме- 
зонотум; мезонотумът напред със стръмно отиващия пронотум завършващ 
тъпоъгьлно. Проподеумът слабо изпъкнал, преминаващ напречно в слабо 
вдлъбване и завършващ странично с по 1 зъбче. Петиолусът както при ра- 
ботничките. Окраската както при работничките. Мезонотумът отпред с 
дълги, триъгълни, черни средноголеми петна, на всяка страна от тях по 1 
овално черно петно. Понякога без тези петна, така че целият гръб до предна- 
та част на проподеума тъмнокафяв. При тъмните екземпляри с 4 петна върху 
коремчето, от много слабо блестящи до невидими. Скулптурата и окосмяване- 
то както при работничките. Крилата стъкленосветли с "бледокафяви жилки 
и тъмнокафява стигма. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 4,5—4,8 mm. Главата по-широка, от- 
колкото дълга, напред силно намаляваща; задният ръб слабо изпъкнал, зад 
очите почти прав; страните зад очите силно конвертиращи. Очите много 
големи, в близост с мандибулния ъгъл. Манднбулнте широки, с 2 остри апи- 
кални зъба и редица от приблизително 9—10 следващи ги по-малки остри 
зъбчета. Челните дъги в средата между вътрешните ръбове на очите. Челното 
поле равно, неразграничено. Челният ръб ясно очертан. Дръжката на анте- 
ните малко по-къса от двете първи членчета на камшика, взети заедно. То- 
раксът отпред много по-стръмен, отколкото при женските; мезонотумът вдлъб- 
нат; основата на проподеума много къса, без зъбчета накрая. Петиолусът, 
гледан отпред, по-висок, отколкото широк; страните леко конвертиращи, 
горният ръб слабо изпъкнал, ъглите закръглени. Окраската черна. 

Разпространение. В Южна Европа — от Испания до Кавказ. 
Изолирана популация на този вид обитава планинските гори на Тян-Шан. 
На север достига Белгия и Чехословакия. 

В България е разпространен повсеместно в нископланинските широко- 
листни гори, градини на София, Малко Търново и югозападните райони. 

Биономия. Най-често се заселва в сухите клони на ореха. В Ловния 
парк в София тази мравка е много обичайна за дъбовете, където гнезди под 
кората или по сухите клони. Нейни гнезда са открити и под кората на ли- 
пата, тополите, върбите, а много рядко — и под камъните. 

Хищници — ловуват в пукнатините на кората, под кората и по стволо- 
вете ловят дребни безгръбначни, в т. ч. личинките на короядите. Съ- 
бират също така нектар и медна роса от листните въшки. 

Брачният полет е през юли. 

2. Род Liometopum Мауг, 1861 
Е urop. Formicidae, 38 (типусен вид Formica microcephala Panzer, по монотипия 

Работнички. Вариабилни. Предният край на клипеуса вдлъбнат. 
Очите добре развити, в средата на главата; дължината на бузата по-голяма 
от диаметъра на окото. С малки очички, образуващи равностранен триъгъл- 
ник. Антените 12-членни. Мандибулите триъгълни, масивни, с около 10 
сравнително едри зъба. Максиларните палпи 6-членни, лабиалните 4-член- 
ни. Гърдите в профил равномерно изпъкнали, без мезопроподиално вдлъбва- 
не. Проподеумът плавно закръглен, без шипове или зъби. Петиолусът с ви- 
сока наклонена люспица. Аналният отвор на върха на коремчето.Покривката 
фина с фина повърхностна скулптура. 
Женски. Много едри, значително по-едри от работничките. Главата 

както при работничките. Гърдите широки, явно по-широки от главата. Ску- 
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тумът напълно или почти напълно покриващ отгоре пронотума. Петиолу- 
сът и коремчето, както при работничките. 

Мъ ж к и. Предният край на клипеуса прав, без изрезка. Антените 13- 
членни, слабо коленчати. Дължината на скапуса приблизително колкото дъл- 
жината на първите 3 членчета на камшика, взети заедно. Радиалната клетка 
затворена, върхът й отместен от края на крилото. С 2 радиомедиални клетки, 
с четириъгълни 2 rm. С 1 дискоидална клетка. 

Състав и разпрострян е и и е. Няколко вида Liometopum 
са известни от късния еоцен (балтийски янтар) и от миоценовите отложения 
в Европа. В съвременната фауна са известни 3 вида от САЩ, 1 вид от Европа, 
1 — от Приморския край на ОНД и Корейския полуостров, и 2 от Китай и 
планините на. Бирма. 

Б и о н о м и я. Образуват много големи семейства, често заемащи ня- 
колко гнезда. Всички видове строят картонени гнезда в хралупести дървета. 
Хранят се с различни безгръбначни и медна роса. 

Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) 
(Миризлива мравка) 

microcephala Panzer, 1798; Fauna Ins. German., 5:54 (Formica, &, Austria); 
M a y r, 1861, Europ. Formicid., 39 (Liometopum microcephalum, 6) et aucF 

= au.striaca M a y r, 1852, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 2:144 (Formica, Austria); 
Fore 1, 1892:383; Атанасов, 1936:223. 

Работнички (фиг. 55). Дължината на тялото 3,0—7,0 mm. Жъл- 
то-червеникавп; горната част на главата, горната половина на петиолуса, 
бедрата и тибията червеникави. Мандибулите грубо, краката и коремчето 
фино и гъсто пунктирани, тораксът малко по-рядко пунктиран. Главата, 
коремчето и краката окосмени с гъсти, бели, полегати косми. Предната част 
на главата, мандибулите и горната част на торакса (особено пронотумът) 
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покрити със средно дълги, стърчащи светложълтеникави косми, липсващи 
по страните; под долната страна на главата и коремчето космите къси и редки, 
само върху двата последни сегмента на коремчето по-дълги и по-гъсти. Дръж- 
ките на антените п краката без дълго окосмяване. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 10—11 mm. Тъмнокафяви. Мандибу- 

лите червено-кафяви; предният ръб на клипеуса, страните, антените и крака- 
та жълто-кафяви. Мандибулнте грубо, главата и коремчето много фино и 
гъсто, тораксът малко по-силно набръчкано пунктиран. Окосмяването на 
тялото особено гъсто на главата и коремчето, върху тях и редки дълги косми. 
Крилата стъклено-светли, изглеждащи жълтеникави; жнлкуването бледо- 
жълто, птеростигмата кафява. 

Мъжки. Дължината на тялото 9,0—9,2 mm. От черно-кафяви до 
черни. Вътрешният ръб на мандибулнте, антените и краката кафяви; върхът 
на антените и ставите на краката жълтеникави; ръбовете на коремните сег- 
менти слабо нзсветленп. Тялото лъскаво, външно фино и гъсто набраздено 
пунктирано. Главата и тораксът слабо окосмени; коремчето богато окосмено; 
тялото и краката богато окосмени със стърчащи дълги косми. Крилата, как- 
то при женските. 

Разпространение. Испания, Южна Франция, южната част на 
Германия, Италия, Австрия, Чехословакия, Румъния, Югославия, Бълга- 
рия, Гърция, Турция. В бившия СССР днес е известен само от 2 района — 
Молдавия и околностите на Днепропетровск. Популациите в околностите 
на Волгоград (Сарепт) и Кавказ, описани в края на 19 в. — началото на 
20 в. (Н а с о и о в, 1889; Р у з с к и й, 1905, 1907), вероятно са изчезнали, 
тъй като през следващите години независимо от интензивните събирания 
този вид не е открит повторно. 

В България L. microcephalum обитава предимно горски дъбови комплек- 
си в Северна България, главно Добруджа, както и широколистните гори на 
Стара планина и Средна гора. Разпространен е и в широколистните горски 
комплекси в Родопите, Рила, Пирин, Беласица, Странджа и др. 

Б и о н о м и я. L. microcephalum, познат в България под името „ми- 
ризлива мравка“, е лесно забележим; тъй като има постоянни пътеки. На 
пръв поглед напомня червената горска мравка (Formica s. sir.), но лесно мо- 
же да бъде отличен от тях по поведението си при опасност. Ако се приближи 
ръка към пътечката, Formica подвиват коремчето си надолу и разпръскват 
струйка мравчена киселина. Liomeiopum, както и останалите Dolichoderi- 
пае пък повдигат коремчето си нагоре и отделят капка силно неприятно ми- 
ришеща течност. 

Най-често се. среща в смесени гори от дъб, бряст, орех, елша, каваци, 
липа, платан, келяв габър, върба и др. Изгражда гнездата си обикновено в 
малки ходове или в по-големи кухини на дърветата, образувани от вредната 
дейност на някои твърдокрили дървояди. Тези входове и кухини се намират 
обикновено на места по дърветата, където има външна повреда на кората 
им. Така образуваното гнездо постепенно се видоизменя от дейността на мрав- 
ките, като се запълва с типичния за този вид картонен строеж. Картоненият 
строеж преди всичко се състои от ситно сдъвкани гнили дървени частици, 
смесени с обилен лигавнчен секрет. Този основен изходен материал се пре- 
работва от мравките в различни форми, необходими да се свържат изцяло в 
едно мрежовидно гнездо, типично за този вид. Тези гнезда са различни по 
големина (според различните размери на вътрешните кухини в дърветата и 
големината на семейството) и са здраво залепени за стените на кухините. 
По цвят образуваните гнезда са светлокафяви, докато по-старите са от тъмно- 
кафяви до черни. 
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Обикновено брястовите дървета, завладян» от колониите на миризливи- 
те мравки, са с височина 40—50 m и диаметър на дънера до 1—2 m. L. mi- 
crocephalum образува значително големи комплекси, които често се разпо- 
лагат върху 8—10 дървета, свързани с входящи и изходящи работни канали, 
а броят на мравките достига до 2—3 млн. Досега не е изяснено, колонии 
ли са тези комплекси (т. е. група семейства, всяко от които има своя женска), 
или са полимодно семейство (т. е. едно голямо семейство, заемащо няколко 
гнезда). 

Такива големи комплекси, които при движението си върху брястовете 
образуват едва ли не „лазещи потоци“, се свързват помежду си по пътеки 
върху дърветата, огрявани от слънчевата светлина. Посоката на слънчева- 
та светлина влияе върху посоката на движението на мравките от ствола до 
върха на дърветата и обратно. Движението на мравките по дърветата в сян- 
ка е слабо или не се забелязва. L. microcephalum е най-войнственият вид в 
България — не допуска никакво насекомо да се доближи до жилището, 
вкл. и някои други видове мравки. Известни са случаи, при конто 
обитателите на две различни гнезда от този вид, но съседни по терито- 
рия са враждебно настроени помежду си и дори влизат в стълкновение и 
борба. Отделят силно миришеща защитна течност, подобна на видовете от 
р. Tapinoma. 

Многобройността на колониите и техните екологични и етологични осо- 
бености дават основание този вид да се счита за естествен защитник на нашите 
смесени гори от вредни насекоми. Освен дейната защита на своя жилищен 
район той образува дълги върволици до съседни дъбови и други насаждения 
за улов на живи насекоми — дребни Coieoplera, различни Hemiptera, ларви 
от Orthoptera, дребни гъсеници от Lepidoptcra, и на растителни плодчета и др. 

L. microcephalum се нуждае от охрана. Това е свързано с факта, че за 
неговото съществуване са нужни стари кухи дървета. При очистването на 
горите обаче тези дървета се унищожават, а заедно с тях се унищожават и 
гнездата му и потенциалните места за неговото гнездене. По този начин бя- 
ха унищожени много популации от този вид в бившия СССР. Днес там 
L. microcephalum е внесен в Червената книга и се охранява със закон. 
Въпреки че този вид засега в България се среща доста често, според иас той 
трябва да бъде взет под защита. Освен това много важна би била разработката 
на методи за изкуствено разселване на L. microcephalum. 

Брачният полет е през юни—юли. 

3. Род Tapinoma Forster, 1850 

Hym. Stud., 1:43 (тппусен вид Tapinoma collina F o r s t e r = Formica erraiica Lat- 
r e i 1 1 e, 1798, по монотипия). 

Ревизия. Emery (1925), K. у з н е ц о в-У г а м с к и й (1927), Seifert, 
Радченко (1984). 

Работнички. Мономорфни. Предният край на клипеуса при на- 
шите видове дълбоко изрязан. Очите добре развити, разположени отпред, 
така че дължината на бузата приблизително равна или по-малка от диаметъ- 
ра на окото. Без прости очи. Антените 12-члешш. Мандибулите триъгълни 
с многобройни дребни зъбчета. Максиларните палпи 6-членни, лабиалните 
4-членни. С широко мезопроподиално вдлъбване: в профил тръбните повърх- 
нини на мезонотума и проподеума под тъп ъгъл. Проподеумът без зъбци или 
шипове, в профил ъгловат; дължината на основната му повърхнина значител- 
но по-малка от дължината на полегатата. Петнолусът без люспи, коремчето 
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напълно прикриващо петиолуса отгоре. Аналният отвор върху долната стра- 
на на коремчето, с фина скулптура или гладък. 
Женски. Видимо по-едри от работничките. Главата както при ра- 

ботничките, но с прости 04ii. Ширината на гърдите приблизително равна на 
ширината на главата. Скутумът напълно или почти напълно покриващ отго- 
ре пронотума. Петиолусът н коремчето както при работничките. 

Мъжки. Предният край на клнпеуса изпъкнал, дълбоко изрязан в 
средата (при нашите видове). Антените 13-членни, коленчати. Скапусът сил- 
но издаден и дължината му много по-голяма от дължината на първите 3 
членчета на камшика, взети заедно. Радиалната клетка затворена, върхът 
й върху предния край на крилото. С 1 радиомедиална клетка; свободните 
разклонения RS и М излизащи от общ възел. С 1 дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. Известни са около 10 вида, 
обитаващи Евразия и Северна Америка. Един вид — Т. melanocephalum, 
е космополит, населяващ целия тропичен пояс. 

В България засега е намерен 1 вид. 
Б и о н о м и я. Образуват доста големи, често дифузни семейства, дос- 

тигащи при някои видове няколко десетки хиляди индивида. Семействата на 
изучените видове са полигинни. Всички видове събират мъртви или слабо- 
подвижни безгръбначни и листни въшки. Добре се мобилизират, като изпол- 
зват миризлива следа. За събирането на фураж една следа е недостатъчна 
— по следата вървят само фуражосъбирачите, възбудени от разузнавача с 
помощта на осцилаторна рекрутираща демонстрация. По правило семейства- 
та също така имат постоянни пътища към колониите с листни въшки. 

Tapinoma erraticum (L a t r е i 1 1 е, 1798) 

T. erratica L a t r e i 1 1 e, 1798, >’Ess. Fourm. France, 24 (Formica, $ $ <J, Brive, 
France); 1853:102 (Tapinoma erraticum) et auct. 

= nigerrima N у 1 a n d e r, 1856, Ann. Sci. Nat., 5:71 (Formica, $); Emery, 
1869:10 (Tapinoma nigerrimum) et auct. 

= magnum M a y r, 1861, Europ. Formic., 41 (Tapinoma, g<5). 
= bononiensis Emery, 1925, Rev. Suisse Zool., 32:55 (Tapinoma erraticum var., 

$?, Bologna, Italia); For el, 1892:308; Атанасов, 1936:221; 1952:60; 1964:233 

Работнички (фиг. 56). Дължината на тялото 2,5—5,1 mm. При 
едрите работнички главата разширена назад, тилният й край слабо вдлъбнат. 
При дребните индивиди ширината на главата приблизително еднаква от- 
пред и отзад, тилният край прав или слабо изпъкнал. Предният край на кли- 
пеуса дълбоко изрязан; страничните части на тази изрезка почти успоредни. 
Тораксът в профил отгоре прав, пронотумът слабо изпъкнал, проподеумът 
в задната си част образуващ почти тъп ъгъл и постепенно снишаващ се. Тя- 
лото от черно до черно-кафяво; мандибулите, най-често антените и краката 
светли; тарзусите жълтеникави. Тялото матово блестящо, външно фино наб- 
раздено пунктирано; коремчето гладко. Средно окосмени с белезникави кос- 
мици. Стърчащи космици малко. 
Женски. Дължината на тялото 4,5—7,5mm. Главата по-широка, 

отколкото дълга; задният ръб леко изрязан, почти прав; страните леко из- 
пъкнали; окципиталните ъгли почти под прав ъгъл, закръглени. С малка 
челна бразда. Дръжките на антените по-големи от височината на главата при 
задния ръб с 1/4 от дължината си. Тораксът в профил почти прав, малко из- 
вит; мезометанотумът и мезонотумът с пронотума образуващи закръглен, 
почти прав ъгъл; проподеумът накрая наклонен и изпъкнал. Окраската ка- 
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Фиг. 56. Мъжка (а), женска (б), работничка (в), 
(г) Tapinoma erraticum (ориг.) и гениталии (д) 

гениталии на мъжка 
на Т. ambiguum 
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фяво-черна; понякога ставите на краката и тарзуснте също кафяво-черни, 
камшикът на антените и тибиите жълто-червенн. Тялото матово блестящо, 
външно фино и гъсто набраздено пунктирано, малко по-снлно, отколкото 
при работничките; освен това отгоре върху коремчето с по-големи и про- 
дълговати точки. Крилата стъкленобели, леко жълтеникави; жилкуването 
и птеростигмата светлокафяви. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,4—5,5 гпгп. Главата по-широка, от- 
колкото дълга, задният ръб леко вдлъбнат, почти прав; страните изпъкнали, 
напред конвертиращи; окципиталните ъгли слабо закръглени. Клипеусът 
с отчетлива, но недълбока триъгълна изрезка. Мандибулите с дребни зъбчета. 
Скапусът по-дълъг с 1/3 от тилния край на главата. Субгениталната пластин- 
ка с достатъчно тясна дълбока изрезка. Волселите отдолу леко извити. 
Без стърчащи космици на горната страна на тялото. Тялото черно. 

Забележка. В Източна Европа е твърде обичаен Т. albiguum Е т. Този вид 
сигурно се различава от Т. erraticum по строежа на гениталиите: субгениталната пластинка 
при този вид е с широка и дълбока триъгълна ямичка. Работничките и женските се отли- 
чават по формата на изрезката върху клипеуса — при тях тя е триъгълна, а не с успо- 
редни страни. Този признак обаче е несигурен (Seifert, 1984). Всички мъжки от Бъл- 
гария, които прегледахте, се отнасят безусловно към Т. erraticum, но не е изключено част 
от тези работнички да са Т. albiguum. Тъй като този вид е намерен в Югославия и Гърция, 
съществуването му в България е твърде възможно. 

Разпространение. Среща се в цяла Европа. Особено храк- 
терен е за страните около Средиземно море, достига Балеарските и Канарски- 
те острови, Корсика. Известен е и в Англия, Швеция (островите Оеланд и 
Готланд), Турция, Иран, Афганистан, Украйна, Кавказ, планините на Сред- 
на Азия. В Алпите е установен до 1900 m надм. в., а в Пиренеите — до 2100 m 
надм. в. 

В България е разпространен почти навсякъде, като в планините достига 
1500 m надм. в. 

Б и о н о м и я. Този вид обитава сухи, слънчеви, каменисти и стръмни 
терени, пътища, пътеки, сечища, овощни градини и др. Обикновено гнезда- 
та му са под камъни, понякога под изгнили дървета или са изградени в земя- 
та (малки куполовидни гнезда, натрупани от пръст, дребни растителни листа 
и стъбла, сухи треви и подобни материали, намиращи се в близост до гнездо- 
то). Височината на гнездата не надминава 15 cm. Тези гнезда със своите вхо- 
дове и камери не отиват по-дълбоко в земята от 30 cm. Мравуняците са поня- 
кога малки, а понякога много големи. Мравките сменят често гнездата си, ка- 
то се преселват в ново гнездо, отстоящо от старото много близко или много 
далече. Това е дало и името им — скитащи или странстващи мравки. 

По своята етология те се приемат за хищници. Ловят дребни насекоми, 
събират убити и ранени мравки при битките, които големите видове от р. 
Formica водят, и ги отнасят в гнездото си. Срещат се и по труповете на птици 
и върху умрели охлюви. Освен това посещават листните и кореновите въшки. 

По време на нападение или отбрана Т. erraticum повдига коремчето си 
нагоре и изпуска срещу неприятеля от аналните жлези течност във вид на 
капки със своеобразна неприятна миризма. Тази течност действа упойващо 
и зашеметяващо на някои насекоми и други видове мравки, а върху For- 
mica rufa и Lasius fuligitiosus понякога и смъртоносно. 

4. Род Bothviomyrmex Е m е г у, 1869 
Ann. Mus. Zool. Napoli, 5:117 (типусен вид Boihriomtjrmeх costae Е mer у, 1869, 

по монотипия). 
Ревизия. Emery (1925), К u t t е г (1971), 
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Работнички. Мономорфни. Предният край на йлипеуса равномер- 
но изпъкнал, без изрезка. Очите редуцирани — от множество фасетки от- 
пред. Без прости очи. Антените 12-членни. Мандибулите триъгълни, с мно- 
гобройни зъбчета. Максиларните палпи 4-членни, лабиалните 3-членни. 
Повърхнината на гърдите равна, понякога с тясно мезопроподиално вдлъб- 
ване. Проподеумът ъгловат, основната му повърхнина по-къса от полегатата 
без шипове или зъбци. Петиолусът с наклонена люспа. Аналният отвор вър- 
ху долната страна на коремчето. С тънка повърхностна скулптура или гладки. 
Женски. Младите женски по размери както работничките, плодови- 

ти — физиогастрични, с огромен корем, на който склернтите във вид на пра- 
воъгълни тъмни петна. Гърдите по-тесни от главата. Скутумът неприкриващ 
отгоре пронотума. Стълбчето както при работничките. 

Мъжки. Предният край на клипеуса прав, неизрязан. Антените 13- 
членни, слабо коленчати. Дължината на скапуса по-малка от дължината на 
първите 3 членчета на камшика, взети заедно. Радиалната клетка затворена, 
върхът й върху предния край на тила. С 1 радиомедиална клетка; свободни- 
те разклонения RS и М излизащи от нея независимо една от друга. С 1 
дискоидална клетка. Често запазени само следи от жилки. 

Състав и разпространение. Изкопаеми не са известни. 
Таксономията на съвременните форми е лошо разработена. Описани са около 
40 вида, разпространени в Палеарктика и Индо-Австралийския регион. 
На Балканския полуостров се срещат 4 вида (A g о s t i, Colling wood, 
1987), но в България засега е намерен само 1 вид. 

Б и о н о м и я. Семействата се образуват по пътя на временен социален 
паразитизъм. Оплодената женска прониква в гнездото на стопанина (от род 
Tapinoma, но е възможно и от други родове) и я убива. След това работнич- 
ките на стопанина отглеждат нейното потомство. Плодовитостта на женските 
от Bothriomyrmeх е много голяма. Това се вижда от огромния физиогастричен 
корем на женските, отделящ яйцата. Една-две години по-късно работнички- 
те на стопанина загиват по естествен начин и образувалото се семейство от 
Bothriomyrmex живее самостоятелно. 

Мравките добиват храната в почвата или постилката и практически не 
излизат на повърхността. Храненето и начините за организация на фуражо- 
събирането при тези мравки не еа изучени. 

Bothriomyrmex communista S a n t s с h i, 1926 
B. communista S a n t s c h i. 
= meridionalis P v з c к и й, 1905:484 (part.); Атанасов, 1964:84 (nee Roger, 

1863). 

С и н о н н м и я. Всички, посочени от Рузскнй ме сто на ходи ща на В. meridionals 
(R о g.), са погрешни, тъй като авторът под това название определя всички видове на 
рода, срещани на територията на ОНД и описани по-късно. Неточно е било преди това и 
определението на Атанасов (1964, A r n о 1 d i det.). Muller (1923) също така пог- 
решно посочва този вид за Югославия. Както беше посочено OTZimmermann (1934), 
който ревизира колекцията на Мюлер, под това название фигурира В. adriaticus Sant. 
Съответно е необходимо да се внесе поправка в списъка на мравките от Балканския полу- 
остров (A g о s t i, С о 1 1 i n g w o o d, 1987), тъй като неговите автори определят В. 
meridionals, като се позовават на Мюлер и Атанасов. Работата на Цнмерман по фауната 
на Югославия не е взета под внимание от авторите на списъка. В. meridionals обитава 
Испания и Южна Франция и добре се отличава от В. communista по окраската (кафяво 
коремче и връх на главата, жълти гърди), дължината на скапуса (равна на широчината 
ка главата) и наличието на слабо мезопроподиално вдлъбване. 

Работнички (фиг. 57). Дължината на тялото 2—2,5 mm. Главата 
правоъгълна с леко изпъкнали страни, закръглени тилни ъгли и леко извит 
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Мъжка (а), женска (б), работничка (в), глава на работничка (г) и крило на 
женска (д) Bothriomyrmex communista (ориг.) 



тилен край. Дължината на главата малко по-голяма от ширината. Скапусът 
по-къс от ширината на главата, издаден от тилния край на разстояние, мал- 
ко по-голямо от максималната дебелина. Очите от 20—25 сложни очи. Про- 
филът на гърдите равен, без мезопроподиално вдлъбване. Проподеумът в 
профил ъгловат, основната му повърхнина по-къса от полегатата. Предна- 
та повърхност на петиолуса в профил изпъкнала. Тялото слабо блестящо, пок- 
рито с прилегнали косъмчета, особено обилни на коремчето. Без стърчащи 
косъмчета. Главата, гърдите, петиолусът и краката жълти, коремчето малко 
по-тъмно. 
Женски. Дължината на тялото 2,5—3mm. Тялото жълтеникаво- 

кафяво. Скапусът и краката със стърчащи косъмчета. 
Мъжки. Дължината на тялото около 2 mm. Тялото жълтеникаво- 

кафяво. Крилата прозрачни. 

Забележка. От Балканския полуостров по-рано е бил известен само В. adriacus 
Sant., обитаващ Италия, Югославия, Гърция. Работничките от този вид могат да бъдат 
отличени от работничките на В. соттипШа по следните признаци: при В. adriaticus гла- 
вата, а често и гърдите са кафяви; мезопроподиалното вдлъбване е добре изразено; про- 
подеумът в профил е заклъглен. 

Разпространение. По-рано В. communista е бил известен са- 
мо от Крим. 

В България е известен от югоизточните (Малко Търново, 1951) и юго- 
западните (Сандански и Петрич) (1955) й райони. 

Биономия. Обитава сухи, открити местообитания — каменисти 
поляни, склонове на планини, сухи речни долини. Гнездата му са в земята, 
а някои камери са под камъните. Семействата са твърде големи и наброяват 
няколко хиляди индивида. В гнездото има една физиогастрична женска 
(облигатна моногиния). Основава новите семейства в гнездата на Tapinoma 
erraticum. 

5. Род Iridomyrmex Mayr, 1862 

Verh. Zool.-Bot. Yer. Wien, 12:702 (типусен вид Formica detecta F. S m i t h, 1858= 
Formica purpurea F. Smith, 1858, по последващо означение Bingham, 1903). 

Работнички. Мономорфни или вариабилни. Клипеусът с различ- 
на форма, без ясно изрязан преден край. Очите добре развити, малко изтегле- 
ни напред. Без прости очи. Антените 12-членни. Мандибулите триъгълни с 
многобройни дребни зъбчета. Максиларните палпи 6-членни, лабиалните 
4-членни. Гърдите с мезопроподиално вдлъбване. Проподеумът без шипове 
или зъбци, в профил закръглен или ъглест. Петиолусът с наклонена или вер- 
тикална люспа, винаги добре изразена. Аналният отвор в долната част на 
коремчето. Покривката тънка с тънка повърхностна скулптура. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Главата, както при 

работничките. Гърдите често по-тесни от главата, но и в тези случаи скуту- 
мът напълно прикриващ скутелума. Петиолусът и коремчето както при 
работничките. 

М ъ ж к и. Предният край на клипеуса прав, неизрязан. Антените 13- 
членни, нишковидни. Скапусът равен на второто членче на камшика или по- 
къс. Скутумът много изпъкнал в профил. Жилкуването вариращо в предели- 
те на рода, но винаги радиалната клетка затворена и върхът й върху предния 
край на крилото 

Състав и разпространение. Iridomyrmex mapesi, описан 
от Арканзаския янтар (САЩ) и датиран от средния еоцен, е най-древният 



представител на сега живеещия род. Всички останали родове, обитаващи през 
палеоцена и средния еоцен, са измрели. През късния еоцен (балтийски янтар) 
представителите на този род са заемали доминиращо положение: 58% от 
екземплярите от балтийския антар са представители на рода Iridomyrmex 
(главно на I. goepperti М а у г). В мноценовите отложения обаче тези мрав- 
ки не са намерени, а в съвременната фауна на Палеарктика е известен само 
/. humilis, интродуциран от Южна Америка през миналия век. Сега Iri- 
domyrmex обитават главно Австралия (79 вида) и Южна Америка (20 вида). 
3—5 вида обитават тропическа Азия и 1 — САЩ. 

Iridomyrmex humilis (М а у г. 1868) 
(Аржентинска мравка) 

I. humilis М а у г, 1868, Ann, Soc. Nat. Nodena, 3:164 (Hypoclinea, $, Argentina); 
F o r е 1, 1908, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 58:395 (Iridomyrmex, 6); Newell, 1908, 
J. Econ., 1:28 (9). 

Работи и чк и (фиг. 58). Дължината на тялото 2,2—2,6 mm. Гла- 
вата по-широка от пронотума, приблизително по-дълга, отколкото широка; 
страните умерено изпъкнали, задният ръб вдлъбнат; окципиталннте ъгли 
закръглени. Мандибулите с 2 големи апикални зъба и 11—12 по-малки зъб- 
чета,от които 3-ото,7-ото, 10-ото по-големи.Клипеусът изпъкнал.Челната браз- 
да незабелязваща се. Дръжките на антените по-дълги от задния ръб на гла- 
вата с 1/4 от своята дължина. Първото и последното членче на камшика 2 
пъти по-дълги, отколкото широки, следващите по-къси, но по-дебели. То- 
раксът в профил и специално промезонотумът слабо изпъкнали; проподеу- 
мът издут и по-висок от мезонотума, разделен с жлеб, стръмно падащ назад. 
Щитчето в профил клиновидно, наведено напред и по-високо от проподеу- 
ма, в анфас с изпъкнали страни и още по-изпъкнал връх. Окраската от ка- 
фява до светлокафява, коремчето по-тъмно. Тялото много фино, като кожа 
набраздено, матово гланцирано. Прнлегналите космици сиви, стърчащите 
оскъдни и полегати по мандибулите, предния край на клипеуса и долната 
страна на коремчето. 
Женски. Дължината на тялото 4,5—5,0mm. Главата широка кол- 

кото торакса, малко по-широка, отколкото дълга; задният ръб прав. С 
челни дъги; челната бразда на дължина до първата оцела. Дръжките на анте- 
ните по-къси, отколкото при работничките. Очите много големи и силно из- 
пъкнали. Тораксът в профил висок, отгоре равномерно изпъкнал; проподе- 
умът равно закръглен, падащ стръмно. Щитчето, както при работничките. 
Окраската кафява, коремчето по-тъмно, но с по-светли ръбове. Мандибулите, 
антените и краката светлокафяви. Матово гланцирани. Тялото много фино, 
като кожа набраздено. Прилегналите космици на тялото по-обилни и по- 
дълги, отколкото при работничките. Стърчащи космици, както при работнич- 
ките, но по-богати. 

Мъжки. Дължината на тялото 2,8—3,0mm. Главата по-тясна от 
торакса, пред очите по-къса, отколкото зад тях; окципиталннте ъгли силно 
закръглени; темето с опелите издадено назад. Мандибулите много малки с 
1 апикален зъб. Предният ръб на клипеуса прав. Дръжките на антените мно- 
га къси. Първото членче на камшика крушовидно, следващите много дълги; 
9-ото, 10-ото и 11-ото много къси .Очите много големи, силно изпъкнали.Тора- 
ксът в профил със силно изпъкнал мезонотум, надвишаващ пронотума и гла- 
вата; скутелумът в полусферична форма; проподеумът падащ стръмно надо- 
лу. Щитчето малко, в профил клиновидно. Окраската, скулптурата и окосмя- 
ването както при женските. Крилата с 1 дискоидална и 1 кубитална клетка. 
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Фиг. 58. Торакс (а), глава (б), антени (в), мандибула, палпи и петиолус (г) на работ- 
ничка, глава на женска (д), глава (е) и антена (ж) на мъжка, торакс на женска (з), 
предно и задно крило на мъжка (и), торакс, петиолус и коремче на мъжка (к) Iridomyrmex 

humilis (по S t i t z, 1939) 

Разпространение./, humilis е известна като аржентинска мрав- 
ка. Изглежда нейна родина е Аржентина, откъдето е пренесена в южните 
райони на САЩ. Тук тя се е разпространила извънредно много и е регистри- 
рана като вредна. Посредством транспорта и търговията с храни, зеленчуци, 
плодове, цветя и др. тя е пренесена в Африка, Европа и Азия. Тя притежава 
свойствен екологичен потенциал и при температура под 9°С обитава нався- 
къде в градове, селища, в открити пространства и ландшафти. 

В България е установена в оранжериите на Ботаническата градина, 
в зеленчуковите парници, в складове, хотели и сладкарници на Бургас, 
Варна, София и др. 

Б и о н о м и я. Построява гнездата си в не много влажни и силно ос- 
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ветени места (обикновено в оранжерии и парници). В американските области 
използва всяка удобна пукнатина и кухина в дърветата, под кората им, в 
паднали и загнили дънери, торища и рядко в земята. Малките мравуняци 
през студеното време на годината се съединяват в голяма колония в паднали 
дървета и в земята, където дочакват затоплянето. При повишаване на темпера- 
турата те се разделят на малки гнезда от 20 § и о и се установяват на ново 
място. Наблюдавани са обаче в съседни гнезда посещения между работнички 
и женски. Работничките търсят всякаква храна и навсякъде—вкл. 
дребни насекоми, нападат се едни други. Женските участват в отглеждането 
на поколения. 

Главната вреда, която нанасят тези мравки, е, че те в големи количества 
развъждат колонии листни въшки по растенията в оранжериите и градини- 
те. I. humilis е твърде агресивен по отношение на другите мравки. При на- 
падение той използва секрета на отровните жлези, съдържащи иридомирме- 
цин — вещество, притежаващо силно репелентно действие. Затова в райо- 
ните където се заселва тази мравка в естествената среда (особено на остро- 
вите), тя измества местните видове мравки. 

4. Под семейство Formicinae (Latreille, 1802) 

Диагноза. Стълбчето Пчленно обикновено с петиолус. Без петио- 
лус само при мравките от някои специализирани групи (Oecophylla Н е е г, 
Dendromyrmex Е гп., Cataglyphis F 6 г s t е г и др.). Жилото редуцирано. 
Отворът на отровната жлеза откриваща се на върха на коремчето в тръбич- 
ка (акцидопора), заобиколена при повечето видове с венец от космици. Са- 
мо при някои представители на Polyrachis F. ацидопората скрита под етерни- 
тите. Максиларните палпи при много видове дълги, 6-членни. Средните и 
задните тибии при всички касти с 1 проста шпора. Работничките със или без 
очички. Женските и мъжките крилати. Жилкуването на предното крило мно- 
го еднообразно в рамките на подсемейството. Радиалната клетка затворена. 
С 1 радиомедиална клетка, свободните клонове RS и М излизащи от общ въ- 
зел. Различията в наличието или отсъствието на дискоидална клетка — приз- 
нак, понякога вариращ в пределите на рода (Cataglyphys Forster) и дори 
в пределите на вида (Lasius flavus F.). Какавидите обикновено в пашкули. 

Състав и разпространение. Известни са 45 съвременни 
и 8 изчезнали рода (Д л у с с к и й, Ф е д о с е е в а, 1968). Най-древният 
представител на подсемейството — Chimaeromyrtna brachycephala (Длусс- 
к и й, 1988) е описан от палеоцена (сахалински янтар). По брой и разнообра- 
зие на видовете подсемейството заема второ място в съвременната фауна на 
мравките след Myrmicinae. Разпространени са повсеместно. 

В България са известни 49 вида, отнасящи се към 9 рода. 

1. Род Plagiolepis Мауг, 1861 
Europ. Formic., 42 (типусен вид Formica pygmea Latreille, 1798, по моноти- 

пия). 

Работнички. Мономорфни. Антените 11-членни, прикрепени към 
задния край на клипеуса. Скапусът малко по-дълъг от тилния край на гла- 
вата. Мандибулите с няколко сравнително големи зъбчета. Формулата на 
палпите 6:4. Очите отпред; дължината на бузите често равна или по-малка 
от диаметъра на очите. Без очички. Клипеалната и антеналната ямка слети. 
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Тръбният профил повече или по-малко равен или слабо изпъкнал с тясно 
мезопроподиално вдаване. Стигмите кръгли, на границата между странична- 
та и наклонената повърхност на проподеума. С метаплеврални жлези. Пе- 
тиолусът наклонен напред. Дължината на тялото при повечето видове не 
повече от 2,5 mm. 
Женски. Значително по-едри от работничките. Очите големи, от- 

пред; дължината на бузите винаги по-малка от диаметъра на очите. Очички- 
те като тъпоъгълен триъгълник. Скутумът отгоре плосък, надвисващ и на- 
пълно прикриващ преднегръба. Петиолусът както при работничките. 

М ъ ж к и. Размерите приблизително както при работничките. Антени- 
те 12-членни, в задния край на клипеуса. Скапусът много малко по-дълъг 
от тилния край на главата. С метаплеврални жлези. Стипесите на генитали- 
те без апофиза. Крилата без дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. В изкопаемо състояние са 
известни от времето на късния еоцен (балтийски янтар). В съвременната фау- 
на са известни около 70 вида, разпространени в Евразия и Африка. В Па- 
леарктика се срещат около 20 вида, 2 от които са установени в България. 

Биономия. Семействата наброяват няколко хиляди полигинни 
екземпляра. Гнездата с добре развита повърхност на хоризонталната систе- 
ма често многосекционни. Хранят се с дребни безгръбначни, събират части 
от трупове на насекоми, посещават колонии от листни въшки. 

Таблица за определяне на видовете 
-от род Plagiolepis 

Работнички и женски 
1(2)2-рото и 3-ото членче на камшичето къси, дълги приблизително колкото 

широки. Всяко от тях забележимо по-късо от 4-ото членче . . . . 
 1. Р. pygmea (L a t г.). 

2(1) 2-рото членче на камшичето късо, дълго почти колкото широко. 3-ото 
и 4-ото членче приблизително равни, всяко от тях забележимо по-голямо 
от 2-рото 2. Р. vindobonensis L о m n i с k i. 

Мъжки 
1(2) 2-рото и 3-ото членче на камшичето къси, по-къси от 4-ото; дълги при- 

близително колкото широки 1, Р. pygmea (L a t г.). 
2(1) 2-рото, 3-ото и 4-ото членче на камшичето приблизително равни; по-дъл- 

ги, отколкото широки 2. Р. vindobonensis L.o m n i c k i. 

1. Plagiolepis pygmea (L a t r e i 1 1 e, 1798) 

P. pygmea L a t r e i 1 1 e, 1798, Ess. Fourmis France, 45 (Formica, $$, Brive, Fran- 
ce); M a y r, 1861, Europ. Form., 42 (Plagiolepis, 6); F o r е 1, 1892:387; Атанасов, 
1936:228; 1952:64; 1964:332. 

Работнички (фиг. 59). Дължината на тялото 1,1—2,1 mm. Гла- 
вата еднакво широка и дълга, с прав заден ръб, успоредни страни и широко 
закръглени окципитални ъгли.Мандибулите с 5 остри зъбчета; 2-рото и 4-ото 
зъбче по-големи от 3-ото; апикалният зъб дълъг и закривен. Клипеусът из- 
пъкнал, слабо очертан, с плътен дъговидно извит преден ръб и изпъкнал 
заден ръб. Челната площадка голяма, слабо очертана. Челното поле по-тяс- 
но, отколкото 1/3 от главата, късо, успоредно, завиващо дъговидно зад очи- 
те. Без челна бразда. Дръжките на антените по-дълги от задния ръб на гла- 
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Фиг. 59. Глави на работничка (а), женска 
(6) и мъжка (в), мандибула, палпи и антени 
(г) и антена (д) на Plagiolepis pijgmea и то- 
ракс в профил и отгоре, петиолус и коремче 

на работничка (е) Р. vindokonensis (по 
S t i t z. 1939) 

вата приблизително с 1/5 от своята дължина; камшикът към края значител- 
но надебелен; първото членче на камшика 3 пъти по-дълго от второто, след- 
ващите по-дълги от него, последното почти толкова дълго, колкото трите 
преди него, взети заедно. Тораксът в профил отгоре значително изпъкнал; 
проподеумът равно закръглен и завършващ под тъп ъгъл. Петиолуеът нисък, 
наведен напред. Първият коремен сегмент горе наведен малко напред. Чер- 
ни, кафяви, светлокафяви, с по-тъмна глава; мандибулите, антените и кра- 
ката светлокафяви. Цялото тяло и особено главата гладки и гланцирани. 
Върху мандибулите, предния ръб на клипеуса и главата няколко къси, стър- 
чащи космици, по-малко по торакса, повече върху коремчето. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 3,5—4,5 mm. Главата отзад по-широ- 

ка от главата на работничките; окципиталният ъгъл късо закръглен; стра- 
ните равно изпъкнали, напред конвертиращи. Тораксът в профил от горе 
на долу силно сплеснат, отгоре равен, напред силно изпъкнал, назад слизащ 
полегато както при работничките. Пронотумът много нисък. Черни или ка- 
фяво-черни с по-тъмна глава; мандибулите, краката и антените по-светли; 
дисталната половина на камшика кафеникава. Всички части (особено гла- 
вата) гладка и гланцирана. Тялото покрито с къси, относително полегнали 
космици, фини по краката и дръжката на антените. С къси, сиви космици 
върху мандибулите и главата, по-гъсти, изправени по гърба, полегнали на- 
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зад върху коремните сегменти. Крилата стъкленобели; жилките и стигмата 
светлокафяви. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 1,5—2,0 mm. Главата къса, много ши- 
рока; задният ръб между очите изпъкнал; страните паралелни, прави. Кли- 
пеусът силно изпъкнал, с кил. Челната площадка дълбока, неясно разграни- 
чена; челните линии много къси, завиващи дъговидно над очите. Дръжките 
на антените с 1/4 от дължината си по-дълги от задния ръб на главата; член- 
четата на камшика с изключение на първото, едва по-дълги, отколкото ши- 
роки. Тораксът в профил висок, изпъкнал, напред силно изпъкнал, назад 
свършващ равно. Черни до черно-кафяви; мандибулите кафяви; краката и 
антените по-светли до светлокафяви; камшикът към края си тъмен. Слабо 
окосмени. 

Разпространение. Среща се в Южна и Средна Европа, па из- 
ток до Крим и Кавказ. 

В България обикновено намиран в ксеротермнн местонаходища до 
1100 ш надм. в. 

Б и о н о м н я. Р. pygmea е характерен ксеротермен вид и се среща в 
сухи, топли и добре огряни от слънцето терени с оскъдна растителност. Най- 
често гнезди под камъни, в скални пукнатини, в земята (в клинесто-песъч- 
ливи и песъчливи почви), като входните и изходните канали не отиват много 
дълбоко в почвата. Крилати екземпляри в гнездата има от юли до септември. 

Брачен полет е наблюдаван през юли—август. 

2. Plagiolepis vindobonensis L о m n i с k i, 1925 

P. vindobonensis Lomnicki, 1925, Polsk. Pismo Entom., 4:78 (Plagiolepis, $, 
Wien, Austria); S a n t s c h i, 1926, Bull. Mus. Hist. Nat., 5:293 (9); Kratochvil, 
1944, Arch. Ochr. Prir. Morave, 6:79 (it); Атанасов, 1964:84. 

Работнички (фиг. 59). Дължината на тялото 1,2—1,4 mm. Гла- 
вата малко по-широка, отколкото дълга; страните изпъкнали, напред кон- 
вертиращи; задният ръб леко вдлъбнат; окципиталните ъгли широко закръг- 
лени. Дръжките на антените превишаващи окципиталния ръб; 2-рото член- 
че на камшика късо, по-дълго от половината на 3-ото; 3-ото членче малко по- 
късо от 4-ото; 5-ото членче на максиларните палпи дълго почти колкото 4-ото. 
Мезонотумът в средата на гърба ясно по-дълъг от проподеума. Окраската 
тъмнокафява с малко по-светъл клипеус; страните на клипеуса, горната 
челюст, краката и антените жълто-кафяви; бедрата и камшикът на антените 
от 2-рото членче нататък по-тъмни. Тялото гладко и гланцирано. Окосмява- 
нето с дребни космици; стърчащите космици по-високи; горната страна на 
коремчето богато окосмена с жълти космици. 
Женски. Дължината на тялото 4,5—5,0 mm. Антените както при 

работничките, само 1-вото членче на камшика по-издуто. Последното членче 
на максиларните палпи най-късо. дълго най-малко колкото 4-ото.Тялото чер- 
но или черно-кафяво. Мандибулите, дръжките на антените, 1-вото членче на 
камшика, тибиите, тарзусите и ръбът на коремните сегменти червеникави; 
камшикът и краката кафеникави. Гладки, гланцирани. Главата по-гъсто 
окосмена от торакса. Окосмяването с изключение на края на коремчето мно- 
го оскъдно. Крилата стъкленобели; жилките и птеростигмата светлокафяви. 

Мъжки. Дължината на тялото 2,2—2,5 mm. Главата широка, най- 
широка зад очите, напред страните конвертиращи. Окципиталните ъгли за- 
кръглени, задната част на главата между оцелнте леко вдлъбната. Очите го- 
леми, странично изпъкнали. Мандибулите по-малки, отколкото при работ- 
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ничките, с 2—3 малки зъбчета, завършващи с апикален зъб. Дръжката на 
антените по-дълга, отколкото 2-рото —9-ото членче на камшика, взети заед- 
но, и с 1/3 от нейната дължина по-дълга от задния ръб на главата. Всички 
членчета по-дълги, отколкото широки; 1-вото почти 2 пъти по-дълго от 2-ро- 
то; от 3-ото до последното членче с еднаква дължина и ширина; последното 
членче по-дълго, отколкото двете предходни. Второто апикално членче на 
максиларните палпи по-късо от 4-ото членче.Тораксът в профил слабо закръг- 
лен. Мезонотумът отпред силно изпъкнал; гледан отгоре, покриващ проноту- 
ма, по-висок, отколкото при Р. pygmea и назад завършващ стръмно. Черни 
до черно-кафяви, особено главата и тораксът; краката светли, особено край- 
ните членчета; антените тъмнокафяви. 

Разпространение. Среща се в Италия, Швейцария, Германия, 
Австрия, Чехословакия, Унгария, Албания, България, Югославия, Гърция, 
Турция, южните райони на Европейската част на бившия СССР. Известен 
от цялата страна. 

Б и о н о м и я. Екологията и поведението на този вид са слабо изучени. 
Крилатите индивиди се наблюдават в гнездата от май. 

2. Род Acantholepis Мауг, 1861 
Europ. Formic., 42 (типусен вид Hypoclinea frauenfeldi М а у г, 1855, по монотипия). 
Ревизия. Santschi (1917), Kuznetzo v-U g a m s k у (1929). 

Работнички. Мономорфни. Антените 11-членни, към задния край 
на клипеуса. При много видове скапусът дълъг, не по-малко от 1/3 по-дълъг 
от задтилъчния край на главата. Мандибулите с няколко зъбеца. Формулата 
на палпите 6:4. Очите назад, така че дължината на бузите винаги по-голяма 
от диаметъра на очите. Без очички. Клппеалната и антенната ямка слети. 
Гърдите стройни с тясна препаска в областта на мезоторакса. Проподеумът 
с къси, остри, чифтни зъбчета с кръгли стигми. С метаплеврални жлези. 
Петиолусът наклонен напред, често изрязан на върха. 
Женски. Значително по-големи от работничките. Очите големи, на- 

зад; дължината на бузите равна или по-голяма от диаметъра на очите. Очич- 
ките почти като равностранен триъгълник. Главата както при работничките. 
Скутумът отгоре плосък, надвисващ над и напълно прикриващ преднегръ- 
ба. Петиолусът както у работничките, но по-широк. Коремчето с гъсто при- 
лежащо окосмяване. 

Мъжки. Размерите приблизително както при работничките. Антени- 
те 12-членни, към задния край на клипеуса. Скапусът повече от 1/2 по-дълъг 
от задтилния край на главата. С метаплеврални жлези. Коремчето отгоре 
триъгълно. Крилата без дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. В изкопаемо състояние са неизвест- 
ни. Съвременните видове са разпространени в Африка, Южна Палеарктика 
и Индо-Малайската област. Да се установи точният брой на видовете е труд- 
но, защото систематиката на този род е крайно объркана. Били са описани 
повече от 30 подвида и вариетета А. frauenfeldi, част от които са самостоятел- 
ни видове, а част — синоними. 

По-рано от България е бил известен само A. frauenfeldi (М а уг). Не- 
отдавна се появи съобщение за намирането на А. splendens К а г a w, но без 
указание на точното местонахождение (A g о s t i, Collingwood, 
1987). Доколкото точните местонаходища на A. splendens не са указани и 
ние не го намерихме в България, не го включваме в списъка на видовете, 
но го даваме в определителната таблица. 
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Таблица за определяне на видовете 
от род Acantholepis 

Работнички 
1(2) Тялото двуцветно: гърдите, до голяма степен частично, червени; корем- 

чето черно. Пронотумът с тънка повърхностна скулптура   
 A. frauenfeldi (М а у г). 

2(1) Тялото изцяло червено; гърдите гладки и бестящи  
  A. sp leadens Kara w. 

Acantholepis frauenfeldi (M a у r, 1855) 

A. frauenfeldi M a y r, 1855, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:106 (Hypoclinea, ?, Sign, 
Dalmazia); Roger, 1859, Berl. Ent. Zeitschr., 1:243 (Formica, ? 6); M a y r, 1861, 
Europ. Form., 42 (Acantholepis); Emery, 1888, Cat. Form. Mus. C.ivico Genova, 2:46 
(Acantholepis. 3); Атанасов. 1936:223; 1954:84. 

Работнички (фиг, 60). Дължината на тялото 2,5—4,0 mm. Глава- 
та по-широка от торакса и почти овална. Мандибулите много леко набраз- 
дени и на вътрешната страна със зъбчета. Клипеусът гладък, по средата с 
кил. Челното поле тясно. Камшикът по-дълъг от дръжката, с паралелна про- 
дълговата форма, накрая малко по-задебелен, отколкото при основата. Чел- 
ната площадка, челото и темето гладки, челната бразда неясна. Задната част 
на главата неизпъкнала. Мезонотумът странично сплеснат; базалната част 
на проподеума по-висока от мезонотума. Петиолусът висок и дебел, изрязан 
в полукръг отгоре, поради което от двете страни се образуват два остри ши- 
па. Коремчето овално, по-широко и дебело почти колкото торакса. Крака- 
та много дълги. При светлите индивиди главата червено-кафява; гърдите, 
петиолусът и крайниците — жълто-червени; коремчето черно. При тъмните 
индивиди гърдите с тъмни петна; главата, стълбчето и коремчето — черни; 
краката — червено-кафяви. Пронотумът и отстрани проподеумът с тънка 
повърхностна скулптура. Върхът на главата и коремчето блестящи. Тялото 
с единични стърчащи космици. 
Женски. Дължината на тялото 5—6 mm. Дължината на главата 

приблизително равна на ширината. Скапусът по-дълъг от задтилния край на 
главата. Първите членчета на камшичето по-дълги от последните. Гърдите 
широки, отгоре плоски, надвиснали над и напълно закриващи проподеума. 
Ширината на гърдите по-голяма от ширината на главата. Проподеумът без 
шипове, закръглен в профил. Петиолусът широк с изрезка на горния край. 
Оцветяването от червеникаво-кафяво с по-тъмно коремче до кафяво-черно. 
Цялото тяло с гъсто прилежащо окосмяване, особено силно върху коремчето. 
Коремчето копринено блестящо. Върхът на тялото с редки стърчащи кос- 
мици. Крилата с 1 кубитална клетка, леко кафеникаво обагрени. 

Мъжк и. Дължината на тялото 2,5—3,1 mm. Главата отчасти сходна 
с главата при мъжките от род Plagiolepis. Дръжките на антените с половината 
от дължината си надминават окшшиталните ръбове на главата. Първите 
членчета на камшика по-дълги, отколкото дебели. Петиолусът леко дъго- 
видно изрязан, без шипове в своите краища. Окосмяването слабо, малко 
повече по коремчето. 

Разпространение. Типичният A. frauenfeldi обитава Южна 
Европа (Италия, Югославия, България, Гърция, о. Крит). Близки форми, 
таксономичният ранг на конто е неясен, се срещат в Северна Африка, Мала 
Азия и в Кавказ. В Средна Азия този вид е забелязан на Урал (синонимия; 
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Фиг. 60. Тяло иа мъжка (а), работничка (б) и женска (е), глава на работничка 
(г) и на мъжка (д) Acantholepis jrauenfeldi (орнг.) 

Длусский, 1981). Известен от Югозападна и Югоизточна България. 
Би опомня. В България обитава огряваните участъци по южните 

склонове с ксерофитна растителност. Семействата му са полигинни, наброя- 
ващи до 5000 индивида. Гнездата му са в земята, често в скалите. Хранят се 
с малки безгръбначни и техните трупове; посещават и колонии от въшки. 
Заеманата от тях територия не се охранява. Пътеки няма, но понякога има 
сравнително организирани потоци в посока на храстите, на които се намират 
колонии въшки. Мравките са много подвижни и активни, излизат от гнез- 
дата само при достатъчно висока температура. 

Крилати индивиди се наблюдават от май до септември. 
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3. Род Camponotus М а у r, 1861 

Europ. Formic., 35 (типусен вид Formica ligniperda L a t r e i I 1 e, 1802, по послед- 
ващо означение Bingham, 1903) 

Ревизия. Emery (1908), Y a s u m a t s u, Brown (1957), P i s a r s k i 
(1961), А рнольди (1967). 

Работнички. Диморфни; преходите между големите (войници) 
и малките индивиди редки. Антените 12-членни, на известно разстояние от 
задния край на клипеуса. Мандибулите триъгълни, масивни, с няколко остри 
или тъпи зъбчета. Формулата на палпите 6:4. Формата на главата силно ва- 
рираща в пределите на рода, но очите винаги добре развити и разположени 
назад, така че дължината на бузите забележимо по-голяма от диаметъра на 
очите. Без очички. Клипеалната и антенната ямка разделени. Гърдите с 
различна форма. Стигмите на проподеума овални или закръглени, неголеми, 
странични. Без метаплеврални жлези. Петнолусът вертикален, при някои 
тропични форми възловиден. 
Женски. По-големи от войниците. Главата както при войниците, 

но с прости очички. Скутумът изпъкнал, неприкриващ отгоре преднегръба. 
Петнолусът както при работничките. 

Мъжки. Малко по-малки от женските. Антените 13-членни, на из- 
вестно разстояние от задния край на клипеуса. Скапусът доста по-дълъг от 
задтилния край на главата. Очичките назад, така че дължината на бузите 
приблизително равна или по-голяма от диаметъра на очите. Без метаплев- 
рални жлези. Коремчето отгоре триъгълно; гениталиите неголеми, в корем- 
чето. Крилата без дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. Известни от късния еоцен 
(балтийски янтар), многобройни в миоценовите отлагания на Европа и 
Азия. В съвременната фауна Camponotus е голям род мравки, наброяващ 
повече от 600 вида. Среща се навсякъде от северните до южните граници на 
разпространение на мравките. Особено многобройни са и в тропиците. Към 
този род се отнася Camponotus gigas L a t г., обитаващ Зондските острови, 
която е най-голямата мравка. В България са установени 10 вида. 

Б и оно м и я. Начинът на живот на представителите от рода е крайно 
разнообразен. Някои видове живеят в сухите пустини. Много видове — 
типични дендробионти, никога не напускат корените на дърветата. В също- 
то време храненето на всички видове по принцип е сходно: те се хранят с 
малко подвижни насекоми и събират медна роса от въшките. Очевидно обща 
особеност на всички представители на рода е облигатната моногиния. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Camponotus 

Войници, р а б о т н и ч к и 

1(2) При войниците главата отпред косо изрязана така, че клипеусът и 
челото като площадка с груба гранулирана скулптура. При работ- 
ничките главата с обичайна форма; проподеумът притиснат странично 
и основната му повърхност с напречно вдлъбване. Дължината на 
войниците по-малка от 5 mm, на работничките по-малка от 4 mm. 
Гърдите червени  10. С. (С.) truncatus (S р i п). 

2(1) Главата на войниците с обичайна форма; проподеумът в профил без 
напречно вдлъбване по средата. Често по-голям от 5 mm или тялото 
изцяло черно. 
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3(4) Пронотумът, мезонотумът и основната повърхност на проподеума като 
единна изпъкнала повърхност, само понякога при големите индивиди 
с тясно и недълбоко промезонотално вдлъбване. Проподеумът притис- 
нат странично. При много индивиди ъгълът между основната и нак- 
лонената повърхност на проподеума тъп, винаги закръглен. 

4(5) Предният край на клипеуса с изрезка. Тялото изцяло черно. Корем- 
чето блестящо 6. С. (М.) fallax (N у 1.). 

5(4) Предният край на клипеуса без изрезка. 
6(9) Тялото изцяло черно. Задтилният край на главата със стърчащи кос- 

миди . 
7(8) Коремчето с гъсто прилежащо окосмяване; дължината на прилежащите 

космици по-голяма от разстоянието между тях. Предният край на кли- 
пеуса при войниците без правоъгълна плоскост   
  3. С. (С.) vagus (S с о р.). 

8 (7) Прилежащото окосмяване на коремчето от микроскопични космици, 
забележими само при голямо увеличение; дължината на тези космици 
много по-малка от разстоянието между тях. При войниците предният 
край на клипеуса като правоъгълна плоскост   
 4. С. (Т.) aetiops (L a t г.). 

9 (6) Гърдите (поне частично) жълто- или кафеникаво-червени. 
10(11) Бузите и задтилният край на главата с многобройни стърчащи кос- 

мици. При войниците предният край на клипеуса като издадена пра- 
воъгълна плоскост 5. С. (Т.) samius (F or.). 

11(10) Бузите и задтилният край на главата без стърчащи космици. Предният 
край на клипеуса не като издадена плоскост. 

12(13) Основата на коремчето, а често целият първи тергит червен. 2-рият 
тергит на коремчето с 2 реда космици — в долната част на предния и 
в долната част на задния край на тергита. Прилежащото окосмяване 
на коремчето слабо развито; дължината на космиците често по-мал- 
ка от разстоянието между тях 2. С. (С.) ligniperda (L a t г.). 

13(12) Цялото коремче черно. На втория тергит на коремчето освен 2 реда 
стърчащи космици като правило космици и между редовете. Приле- 
жащото окосмяване на коремчето добре развито. Обикновено дължи- 
ната на прилежащите космици по-голяма от разстоянието между 
тях 1. С. (С.) herculeanus (L.). 

14 (3) Проподеумът в профил като ясен прав или даже остър ъгъл; основна- 
та повърхност на проподеума като площадка, често ограничена с 
хитинов вал. Предният край на клипеуса с повече или по-малко 
изразена изрезка. 

15(16) Главата и гърдите червени, понякога върхът на главата кафяво- 
червеникав. Мезопроподиалното вдаване като правило дълбоко 
 9. С. (714.) lateralis (0 1.). 

16(15) Главата черна, понякога бузите червено-кафяви. 
17(18) При повечето индивиди пронотумът червен или кафяво-червеникав, 

мезонотумът и проподеумът черни. При немного индивиди проноту- 
мът червено-кафеникав или обратно, целите гърди кафяво-червени 
или червени. Стърчащите космици на проподеума при всички инди- 
види само по задния край на площадката. Мезопроподиалното вда- 
ване недълбоко 8.С. (М.) dalmaticus (N у 1.). 

18(17) Цялото тяло изцяло черно. Със стърчащи космици както на задния 
край, така и на площадката на проподеума  
 7. С. (714.) piceus (L е a с h.). 
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Женски 
1 (2) Главата отпред косо отрязана така, че клипеусът и челото като пло- 

щадка с груба гранулирана скулптура. Главата и гърдите жълто- 
кафеникави  10. С. (С.) truncatus (S р i п.). 

2 (1) Главата с обикновена форма. 
3(10) Дължината по-малка от 11 mm. Предният край на клипеуса с повече 

или по-малко забележима изрезка. 
4 (5) Бузите и задтилният край на главата без стърчащи космиди. Тялото 

изцяло черно 6. С. (М.) fallax (N у 1.). 
5 (4) Бузите със стърчащи космиди. 
6 (7) Главата изцяло или по-голямата част от нея червена. Скапусът със 

стърчащи космиди 9. С. (М.) lateralis (0 1.). 
7 (6) Главата изцяло черна. 
8 (9) Скутумът с многобройни космиди. Скапусът с повече стърчащи кос- 

миди  7. С. (М.) piceus (L е a с h.). 
9 (8) Скутумът с единични стърчащи космиди. Скапусът най-много с 1—2 

стърчащи космиди 8. С. (М.) dalmaticus (N у 1.). 
10 (3) Дължината повече от 12 mm. Предният край на клипеуса без изрезка. 
11(14) Тялото изцяло черно, краката понякога светли. Задтилният край на 

главата със стърчащи космиди. 
12(13) Бузите със стърчащи космиди. Клипеусът издаден напред във вид 

на правоъгълна плоскост 4. С. (Т.) aethiops (L a t г.). 
13(12) Бузите със стърчащи космиди. Клипеусът без правоъгълна плоскост, 

неиздаден зад предните ъгли на главата ...3. С. (С.) vagus (S с о р.). 
14(11) В краен случай проподеумът червен, тъмночервен или кафяво-жълт. 

Понякога при С. herculeanus цялото тяло почти черно, но в този слу- 
чай задтилният край на главата без стърчащи космиди. 

15(16) Бузите и задтилният край на главата със стърчащи космиди. Проно- 
тумът, проподеумът, краката и основите на коремчето кафяво-жълти. 
Предният край на клипеуса издаден във вид на правоъгълна плос- 
кост  5. С. (Т.) samius For. 

16(15) Бузите и задтилният край на главата без стърчащи космиди. Предният 
край на клипеуса без правоъгълна плоскост, неиздаден зад предните 
ъгли на главата. 

17(18) Основата на коремчето червена или кафеникаво-червена. Коремчето 
без прилежащо окосмяване или с микроскопични космиди, забележи- 
ми само при голямо увеличение ... . 2. С. (С.) ligniperda (L a t г.). 

18(17) Коремчето изцяло черно, с късо, но явно прилежащо окосмяване. 
Дължината на прилежащите космиди по-малка от разстоянието меж- 
ду тях 1. С. (С.) herculeanus (L.). 

Мъжки 
1 (2) Хетотаксия неразвита; скутумът и петиолусът без стърчащи космиди. 

Тялото кафеникаво-жълто. Дължината на гърдите по-малка от 2 mm 
 10. С. (С.) truncatus (S р i п.). 

2 (1) В краен случай на скутума и петиолуса стърчащи космиди. Тялото 
черно. 

3 (8) Дължината на гърдите повече от 3 mm. 
4 (5) Задтилният край на главата и бузите без стърчащи космиди . . . 
 1. С. (С.) herculeanus (L.), С. (С.) ligniperda (L a t г.). 

5 (4) Задтилният край на главата и бузите със стърчащи космиди. . . 
6 (7) Тибиите със стърчащи космиди 3. С. (С.) vagus (Scop.). 
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7 (6) Тибиите със стърчащи космици , , . . .5. С. (Т.) satnius For. 
8 (3) Дължината на гърдите по-малка от 3 mm. 
9(10) Задтилният край на главата, бузите и тибиите без стърчащи космици 

  , 6. С. (М.) fallax (N у 1.). 
10 (9) Задтилният край на главата и бузите със стърчащи космици. 
11(12) Скапусът без стърчащи космици 4. С, (Т.) aethiops (L a t г.). 
12(11) Скапусът със стърчащи космици   

7. С. (М.) piceus (L a t г.), 8. С. (М.) dalmaticus (X у 1.), 9. С. 
(М.) lateralis (О 1.). 

Подрод Camponotus s. str. 
Mayr, Forel, 1912, Mem. Soc. Ent, Bei«., 20 (типусен вид Formica herculeana L i n- 

n a e u s, 1758, по първоначално означение). 

Диагноза. Главата на войниците с обикновена форма, трапецовидна, 
със слабо вдлъбнат задтилен край. Предният край на клипеуса при войниците 
и женските необразуващ правоъгълна плоскост. Гърдите на войниците и 
работничките в профил изпъкнали, странично равни. Много видове живеят 
в мъртвата дървесина. 

1. Camponotus (Camponotus) herculeanus Linnaeus, 1758 

C. herculeana Linnaeus, 1758. Syst. Nat., ed. 10, 1:579 (Formica, 2, Europa); 
L е p е 1 e t i e r, 1836, Hist. Nat. Hym.. 1:215 (Formica, c =); Mayr, 1861:36 (Cam- 
ponotus herculeanus); Forel, 1892:306; Атанасов, 1934:170; 1936:230. 

Работнички, (фиг. 61). Дължината на тялото 5—14 mm. Главата 
колкото дълга, толкова широка, отзад по-широка, със силно изпъкнали 
страни, почти прав заден ръб и закръглени окципитални ъгли. Средната 
долна част на клипеуса широка и косо издадена, със слабо изразен кил. 
Дръжките на антените с 1/3 от своята дължина по-дълги от задния окципи- 
тален ръб на главата. Очите плоски, по-назад от средата на главата. Манди- 
булите с 4—5 зъбчета със силно извити външни ръбове. Петиолусът яйце- 
виден, завършващ в горния край остро. Главата и мандибулите черни. То- 
раксът, петиолусът и краката тъмнокафяви или червено-кафяви. Коремчето 
черно, най-често около ставите на петиолуса с малко червено-кафяво петно. 
Цялото тяло матово, особено коремчето. Микроскопски фино напречно на- 
браздени, главата и коремчето пунктирани; коремчето богато окосмено със 
златножълти полегнали косми; на главата и тялото полегналите космици 
къси и малко. Мандибулите грубо и надлъжно набраздени, пунктирани. 
Стърчащите косми оскъдни, особено на главата и торакса; малко по-гъсти 
върху коремчето, където на задните ръбове на сегментите образуват редица 
от къси косо стърчащи косми. Малките работнички различни по големина, 
ъгълът на проподеума по-дъговиден и петиолусът по-дебел и със закръглен 
горен ръб. 
Женски. Дължината на тялото 14—17 mm. Тораксът най-често по- 

тесен от главата. Главата пунктирана, окосмена. Мандибулите грубо надлъж- 
но набраздени и пунктирани. Тораксът (с изключение на мезонотума и ску- 
телума), петиолусът, бедрата и петното в основата на коремчето тъмнокафяви 
до червено-кафяви. Окраската черна, мезонотумът черен. Горната повърх- 
ност на тялото повече или по-малко гланцирана, фино напречно набраздена, 
с редки полегнали космици. Задните 2/3 от коремните сегменти матови, 
гъсто и фино напречно щриховани. Крилата жълтеникаво-кафяви. 

Мъжки. Дължината на тялото 9—11 mm. Проподеумът гладък, 
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с немного гъсти стърчащи, равномерно разпределени космици. Пунктира- 
ните части на страните, клипеусът, челното поле и задната част на главата с 
фини космици. Мандибулите набраздени и грубо пунктирани. Тораксът фи- 
но набразден, както главата, с единични по-големи точки. Задната половина 
на коремните сегменти фино и гъсто напречно набраздена. Окосмяването на 
коремчето слабо. Коремчето и петиолусът силно, главата и тораксът по- 
слабо гланцирани. С дълги, косо стърчащи космици по големите точки на 
главата, мандибулите, торакса, коксите и долната страна на коремчето; с 
малко по-дълги по проподеума, предния ръб на клипеуса и задните ръбове на 
коремните сегменти. Дисталният край на антените с прилежащи космици. 
Всички космици бледожълти. 
Женски (фиг. 62). Дължината на тялото 16—18 mm. Главата по- 

широка, равна или малко по-тясна от торакса. Формата и строежът й сход- 
ни с тези на големите работнички, страните обаче по-прави, окципиталните 
ъгли по-късо закръглени. Максиларните палпи с половина дължина на 
последното членче по-дълги от тези на С. herculeanus. 

Фиг. 62. Глави на работнички (а), женска (б) и мъж- 
ка (в), антени на женска и мъжка (г), торакс на работ- 
ничка в профил и отгоре (д), мандибула на роботнич- 
ка (е) и мъжка (ж) и петиолуси на работничка (з), 
женска (и) и мъжка (к) Camponotus (С.) ligniperda 

(по S t i t z, 1939) 



дънери на смърч, бор, ела, бук, бреза, габър и рядко в земята и под камъни. 
При изграждане на гнездата в меки или стари загнили дървета камерите в 
гнездата са малко или много неправилни, докато в здрави дървета мравките 
следват при този строеж на камерите годишните концентрични кръгове. В 
меката лятна дървесина те изгризват отвесни, повече или по-малко широки 
ходове, понякога дълги до 1 т. Междинните стени се състоят от по-здрава 
зимна дървесина и са в средната част на гнездото, където камерите са най- 
многобройни, изградени от тънки ламели в най-вътрешната част на дървото. 
Те са свързани с неправилни входове и изходи, чийто брой в средата на ка- 
мерата е най-голям и които в двата края липсват. Установени са такива гнез- 
да до 10 m в стъблата на различни дървета. Направата на камерите в гнез- 
дата започва отвътре и се разширява навън. Отвън остава обвивка от здрава 
дървесина, така че нарастването на колонията на ширина не среща никакви 
трудности. Строителната дейност продължава и през нощта. Това се вижда 
добре от изнесените и натрупани в основата на ствола на дървото изгризани 
дървесни материали. 

Времето на сватбения полет у нас е най-често през юни—юли. Излитайки 
във въздуха, женските и мъжките копулират. Скоро след сватбения полет 
оплодената женска образува самостоятелна колония под кората на някое 
дърво, в земята или под камъни. Тук тя 8 дни снася от 12 до 20 яйца. от които 
за 6—7 седмици се излюпват първите ларви, конто презимуват. През про- 
летта при добро отглеждане в края на май излизат първите работнички. Ци- 
кълът на развитието на женските н мъжките продължава няколко години. 

2. Camponotus (Camponotus) ligniperda (L a t г е i 1 1 е. 1802) 

C. ligniperda L a t r e i 1 1 e. 1802, Hist. Nat. Fourmis. 88 (Formica, Brive, 
France); M a y r, 1861:36 (Camponotus); Fore 1, 1892:306; А танасов, 1934:175; 
1936:231; 1952:136; 1964:89. 

Много изследователи разглеждат този вид като подвид на С. herculeanus. 
Работнички. Дължината на тялото 6—14 mm. Главата при мал- 

ките работнички правоъгълна, малко по-дълга, отколкото широка, със за- 
кръглен заден ръб чак до очите, прави и леко конвертиращи напред страни 
и закръглени окципитални ъгли. Дръжките на антените по-дълги от странич- 
ния ръб на главата с малко повече от 1 2 от своята дължина. Клипеусът с 
кил, предният му ръб леко изпъкнал, страничните линии по-силно изпък- 
нали. Средният ръб ясно изразен. Средните по големина работнички отзад 
с по-широка глава с прав заден ръб; страните конвертиращи напред, по- 
силно изпъкнали, така че при големите работнички главата по-широка, от- 
колкото дълга. При някои екземпляри страничните линии много правщ а 
окципиталните ъгли късо закръглени. Дръжките на антените малко по- 
дълги от задния ръб на главата. Килът при големите работнички не така ясно 
очертан; някои екземпляри без кил. Мандибулите с 5 силни зъбчета. при 
големите работнички често затъпени. Максиларните пални по-дълги, от- 
колкото при С. herculeanus и двойно по-дълги, отколкото лабиалните палпи. 
Петиолусът странично клиновиден с изпъкнала предна част и права задна 
част. Главата черна, мандибулите червено-кафяви, дръжката на антените 
черна, камшикът червено-кафяв. Тораксът. петиолусът и краката червено- 
кафяви. Коремчето черно, а неговата предна повърхнина понякога до по- 
ловината червено-кафява; препаската на коремните сегменти бледожълти. 
Окраската при екземплярите от различните находища променлива — от 
ръждивокафява до тъмнокафява. Главата микроскопски фино набраздена, 



с немного гъсти стърчащи, равномерно разпределени космици. Пунктира- 
ните части на страните, клипеусът, челното поле и задната част на главата с 
фини космици. Мандибулите набраздени и грубо пунктирани. Тораксът фи- 
но набразден, както главата, с единични по-големи точки. Задната половина 
на коремните сегменти фино и гъсто напречно набраздена. Окосмяването на 
коремчето слабо. Коремчето и петиолусът силно, главата и тораксът по- 
слабо гланцирани. С дълги, косо стърчащи космици по големите точки на 
главата, мандибулите, торакса, коксите и долната страна на коремчето; с 
малко по-дълги по проподеума, предния ръб на клипеуса и задните ръбове на 
коремните сегменти. Дисталният край на антените с прилежащи космици. 
Всички космици бледожълти. 
Женски (фиг. 62). Дължината на тялото 16—18 mm. Главата по- 

широка, равна или малко по-тясна от торакса. Формата и строежът й сход- 
ни с тези на големите работнички, страните обаче по-прави, окципиталните 
ъгли по-късо закръглени. Максиларните палпи с половина дължина на 
последното членче по-дълги от тези на С. herculeanus. 

ОДОод 
^ з и к 

Фиг. 62. Глави на работнички (а), женска (б) и мъж- 
ка (е), антени на женска и мъжка (г), торакс на работ- 
ничка в профил и отгоре (д), мандибула на роботнич- 
ка (е) и мъжка (ж) и петиолуси на работничка (з), 
женска (и) и мъжка (к) Camponotus (С.) ligniperda 

(по S t i t z, 1939) 



Мъжки. Дължината на тялото 8—12 mm. Главата до предния ръб 
на клипеуса дълга колкото ширината й до страничните линии на очите. 
Зад очите горният ръб в полукръг изпъкнал. Клипеусът и челното поле 
както при работничките, без ясно очертан кил. Челната площадка неясно 
очертана. Челната линия ясна. Мандибулите без зъбчета, към върха широко 
заострени. Петиолусът в профил тъпоклиновиден. отпред прав, отзад слабо 
изпъкнал, по-дебел и по-къс, отколкото при работничките, достигащ до 
половината височина на проподеума. Сквамулата в средата на вътрешния 
ръб с 2 зъбчета. Стипесът с по-тънки, по-дълги косми, отколкото при С. 
herculeanus. Лацинията с волцелата свързани. Окраската черна. Бедрата и 
тибиите черно-кафяви; камшикът и тарзусите кафяви. Крилата, както при 
женските. 

Разпространение. Среща се в Европа, на изток от Карпатите. 
Изолирана популация има в околностите на Москва. Отсъства от Британ- 
ските острови. 

В България е разпространен предимно в смесените, буковите и началото 
на иглолистните гори (900—1500 m надм. в.). 

Б и о н ом и я. Обитава слънчевите окрайнини на горите, ливади, по- 
ляни, слънчеви долини и склонове на планините, понякога и някои полурав- 
нинни и равнинни райони на страната. 

Гнезди в дървета с гнила дървесина и по-рядко под камъни и в земята. 
Много рядко е установен в живи дървета. Понякога гнездата, изградени в 
земята или под камъни, са свързани и със съседни дървета и образуват поли- 
домни семейства. Храни се с растителни сокове, екскременти на листни 
въшки и различни дребни насекоми. При опасност или разбулване на гнез- 
дото му големите и малките работнички проявяват голяма борбеност и упо- 
ритост при запазване на ларвите и пулите и внасянето им във вътрешността 
на гнездото. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават в гнездото от април до август. 
Сватбеният полет е както при С. herculeanus. Снасянето на яйцата започва 
8—10 дни след оплождането. 

3. Camponotus (Camponotus) vagus (S с о р о 1 i, 1763) 

С. vaga S с о р о 1 i, 1763, Ent. Carniol., 312 (Formica, Carniola); P у з c к и fi, 
1905:241 (Camponotus vagus) et auct. 

=pubescens Fa br i ci us, 1775, Syst. Ent. Insect., 392 (Formica, 2); L a t r e i I- 
1 e, 1802, Hist. Nat. Fourmis, 96 (Formica, o 6); M a y r, 1861:36 (Camponotus); Forel, 
1892:306; Атанасов, 1934:171 (2 $ -J); 1936:272;’ 1952:133; 1964:89. 

Работнички (фиг. 63). Дължината на тялото 6—12 mm. Главата 
на малките работнички почти правоъгълна, малко по-дълга, отколкото ши- 
рока, задният й ръб дъговидно закръглен, страните почти прави, пред ман- 
дибуларния ъгъл малко вдлъбната. Дръжката на антените с почти 1/2 от 
дължината си по-дълги от задния ръб на главата. Главата на големите ра- 
ботнички еднакво широка и дълга; задният ръб леко изпъкнал, почти прав, 
страните леко напред изпъкнали и конвертиращи; окципиталните ъгли за- 
кръглени. Дръжката на антените с 1/3 от своята дължина по-дълга от задния 
ръб на главата. Мандибулите с 5 зъбчета. Клипеусът с кил. Челната пло- 
щадка неясна, с челна линия. Тораксът и петиолусът както при С. ligniperda\ 
петиолусът малко по-дебел. Матовочернн, тергитите бледожълти до златисто- 
жълти. Мандибулите, камшикът и краката тъмнокафяви до кафяви; корем- 
чето понякога с кафеникав блясък. Цялото тяло набраздено с фини микро- 
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скопични линии, зад главата, гърба, предната повърхност на петиолуса и 
върху коремчето напречни. Предната част на главата фино пунктирана; 
точките многобройни по торакса и коремчето, най-много по мандибулите. 
Многобройни, дълги стърчащи космици върху дисталиата част на маидибу- 
лите и в 1 редица по предния ръб на клипеуса; редки и разпръснати стър- 
чащи космици по повърхността на главата, вкл. и върху задтилния край; 
по-многобройни космици върху торакса, по ръба на петиолуса и по пропо- 
деума. Горната и долната страна на коремните сегменти окосмени и с полег- 
нали назад космици. Окосмяването на антените и краката както при С. 
ligniperda. Прилежащите космици гъсти. Цялото окосмяване кафеникаво до 
жълто-сиво, по коремчето със златен оттенък. 
Женски. Дължината на тялото 14—16 mm. Формата на главата, 

както при големите работнички, приблизително еднакво широка и дълга 
или малко по-широка, отколкото дълга, с конвертиращи страни. Клипеусът 
без кил. Дръжката на антените приблизително с 1/3 от своята дължина по- 
дълги от задната част от главата. Окраската, скулптурата и окосмяването 
както при работничките; прилежащите косми по-малко. Крилата светло- 
стъклени, предната им част с много леко кафеникаво-жълт оттенък; жилку- 
ването и птеростигмата светлокафеникаво-жълта. 

Мъжки. Дължината на тялото 9—10 mm. Главата между правия 
преден ръб на клипеуса и задния ръб на очите почти квадратна, малко по- 
широка, отколкото дълга, задният й ръб дъговидно изпъкнал. Клипеусът 
без кил. Петиолусът в анфас широк, с изпъкнали страни, долната му страна 
дъговидно широко и дълбоко изрязана. Тялото черно; мандибулите, анте- 
ните и краката черни до тъмнокафяви. Клипеусът с груби дълбоки точки; 
няколко такива точки по челното поле. Главата матова, задната част на гла- 
вата и торакса по-силно гланцирани. Мезонотумът отпред със силно глан- 
цирана средна линия. Метанотомът, проподеумът, петиолусът и коремчето 
силно гланцирани. Върху задния ръб на главата отдолу и странично с дълги 
стърчащи космици, малко по-къси от клипеуса и мандибулите, няколко по- 
дълги от метанотума и проподеума, по-гъсти върху петиолуса, коремчето, 
коксага и краката, по-къси по тибннте п тарзуснте. Крилата както при 
женските. 

Разпространение. Среща се в Езр-опа до Южна Швеция и 
Финландия. Отсъства от Британските острови. В бившия СССР е разпрос- 
транен на север до Московска област и на изток до Волга, Кавказ. Изоли- 
рани популации съществуват в Казахстан. 

В България се среща почти навсякъде, като в планините достига 1000 ш 
надм. в. н рядко 1400 m главно в пояса на смесените и началото на буковите 
гори. 

Б и о н о м и я. Обитава предимно редки, светли и ниски широколистни 
гори. Най-често се заселва в открити и сухи места, поляни, ливади, сечища, 
окранннните на горите, по склонове със силно южно изложение, каменисти 
и припечени места, орници, ниви, пустеещи и ксеротермни терени. Гнезди 
в стари дъбови и букови дънери, в стволове на топола, елха, платан, бряст, 
по-рядко на смърч, върба, бор, под камъни и рядко в земята. Гнездата в 
различните загнили дънери имат неправилен килиен строеж, но са изработе- 
ни много добре. Обикновено те са населени с много мравки. Този вид е мно- 
го чувствителен, с бързи движения, изразена борбеност и болезнено хапят. 
При външни въздействия върху гнездото женските и мъжките бързо се при- 
бират във вътрешността му, докато работничките са много смели и бързи и 
веднага минават в защита и нападение, особено ако се приближават чужди 
мравки. 

215 



Фиг. 63. Работничка (а), женска (б) и мъжка (в), глава на мъжка 
(г) Camponotus (С.) vagus (по К u t t е г, 1977) 

Подрод Tanaemyrmex Ashmead, 1905 
Canad. Entomol, 384 (типусен вид Formica longipes Gerstaker, 1858, по пър- 

воначално означение). 
— Myrmoturba Forel, 1912, Mem. Soc. Ent. Belg., 20:91 (типусен вид Formica 

maculata Fa bri ci us, 1781, по първоначално означение). 

Диагноза. Главата на войниците трапецовидна с прегънат задти- 
лен край. Предният край на клипеуса при войниците и женските правоъгъ- 
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лен, при малките и средните работнички трапецовиден. Гърдите в профил 
равномерно изпъкнали, проподеумът странично притиснат. 

Всички палеарктични видове живеят в землести гнезда; сред тропичес- 
ките видове има дендробионти. 

4. Camponotus (Tanaemyrmex) aethiops (L atrei lie, 1798) 

С. aethiops L a t r е i 1 1 е, 1798, Ess. Hist. Fourm. France, 35 (Formica, $ $ <?, 
Brive, France); M a y r, 1861:36 (Camponotus); F o r е 1, 1892:306 (Camponotus maculatus 
ssp.); Атанасов, 1934:170; 1936:230; 1952:130; 1964:88 (Camponotus maculatus ssp.) 
et auct. 

= marginata L a t r e i 1 1 e, 1798, Ess. Hist. Fourm. France, 35 (Formica, 9 9, Bri' 
ve, France); Emery, 1908:199 (Camponotus maculatus aethiops var.); Baroni Ur' 
b a n i, 1964:60 (Camponotus marginatus). 

—concavus F o r е 1, 1888, Berl. Ent. Zeitschr., 32:263 (Camponotus maculatus aet- 
hiops var., 9, is. Samos, Grecia); Forel, 1892:316; Рузский, 1905:212; Атана- 
сов, 1934:170 (C. maculatus aethiops var.); Арнольди. 1967:1829 (Camponotus aet- 
hiops ssp.). 

=silvaticoid.es Forel, 1892, Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, 42:306 (Camponotus ma- 
culatus aethiops var., 9, Stanimaka, Bulgaria); P у з c к и й, 1905:212. 

Синонимия. Типичната форма С. aethiops има тъмнокафяви крака. Среща се 
и светла форма с тъмнокафяво или жълто-червени крайници, сравнително блестящи с 
рядко окосмяване. В западната част на ареала тази форма е била описана и определена 
от много автори като var. marginata. а на изток като var. concava. За България са указани 
тези 2 форми. Наблюдава се тенденция към отделянето им като отделни видове (Baroni 
U г b a n i, 1964, 1971: Camponotus marginatus) или подвидове (Camponotus aethiops con- 
cavus — Арнольди, 1961). 

В пределите на едно семейство този признак е доста стабилен, тъй като С. aethiops 
е моногинен вид. Срещат се обаче и семейства, в които оцветяването на работничките и вой- 
ниците е междинно, поради което при сравняване на семействата различия не се наблюда- 
ват. Затова сме съгласни cAgosti, Colling wood (1987), разглеждащи margi- 
natus и concavus като синоними на aethiops. 

Изследването на var. silvaticoides Forel (1892), съхраняван в Зоологическия ин- 
ститут на БАН, е показало, че този екземпляр не се отличава от типичния aethiops. 

Работнички (фиг. 64). Дължина на тялото 6—10 mm. Главата на 
малките работнички правоъгълна, приблизително с 1/4 по-дълга, отколкото 
широка; задният ръб на очите назад изпъкнал; страните прави, успоредни. 
Мандибулите с 6 зъбчета. Челното поле по-тясно от страничните части на 
главата. Клипеусът, обикновено с кил. Челната площадка неясна. Дръж- 
ките на антените по-дълги от задния ръб на главата с 13 от своята дължина. 
При големите работнички главата отзад по-широка, отколкото отпред, зад- 
ният ръб по-прав, страните изпъкнали и значително конвертиращи напред. 
Клипеусът понякога само в горната част с кил. Петиолусът в профил относи- 
телно по-дебел, отколкото при С. ligniperda, отгоре закръглен, в анфас с 
почти прав горен ръб, леко изпъкнал, страните почти успоредни. Тялото 
черно, понякога гърдите кафяви. Краката от кафяво- до жълтеникаво- или 
кафеникаво-червено. Главата и гърбът матови; коремчето в повечето случаи 
гланцирано. При малките работнички всички части по-силно гланцирани, 
отколкото при големите работнички. Цялото тяло и крайниците много фино 
набраздени, клипеусът, страните и долната част на главата, тораксът и 
коремчето едро пунктирани; по-малките точки с фини. къси, прилежащи 
космици, по-големите с полегато стърчащи косми; по коремчето космиците 
по-дълги, по-гъсти и върху ръбовете на сегментите като космени пояси. 
Всички космици със сиво-жълтеникав цвят. 
Женски. Дължината на тялото 11,1—13,5 mm. Формата на главата, 
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скулптурата на тялото и окраската както при големите работнички, но и с 
оцели. Крилата светли със светлокафяво жилкуване. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 5,5—6,0 ram. Главата почти толкова 
дълга, колкото и широка. Клипеусът слабо очертан. Черни; краката и кам- 
шикът на антените сиво-кафяви. Скулптурата, както при малките работнич- 
ки, върху главата без големите точки. Мезонотумът с по-силна пунктуация. 
Матови; челото и тораксът слабо, коремчето по-силно гланцирано. Горната 
част на главата окосмена, долната страна и мезонотумът по-рядко, задните 
ръбове на коремните членчета по-силно окосмени. Крилата, както при 
женските. 

Разпространение. Среща се в Южна Европа с островите в 
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Средиземно море и Франция, Средна Европа — Югозападна Германия, Че- 
хословакия, стига до Виена и въобще до страните от тази част на Европа с 
умерен климат, на север до Полша (Беловежка пуста, Пойзиерцу), южните 
части на Украйна, Крим, Кавказ, Мала Азия, Копетдаг. Разпространен 
почти в цяла България, като в планините достига 1200 ш надм. в. 

Биономия. Обитава широколистните и смесените гори, светли, 
открити и слънчеви поляни, пустеещи и ксеротопни терени, орници, ливади, 
ниви, синури, пътища, пътеки и сечища. Обичайно място са и ниските скло- 
нове на планините с редки храсталачни гори. Гнезди обикновено под камъни, 
в земята, в стари дъбови, букови и липови дървета. Често.изградените гнез- 
да в земята са в глинесто-песъчлива, камениста и песъчлива почва, огряна 
от слънцето. В съседство с гнездата е установена предимно хелиофилна 
растителност, по която често се развъждат колонии от листни въшки, с 
които видът е в симбиоза. Работничките се задържат значително време в 
контакт с листните въшки и се завръщат в гнездото си с издути коремчета 
вследствие приетата храна. С. aethiops е с бавни движения и не се държи 
войнствено при смущаване на гнездото му. Работничките са много подвиж- 
ни, бързи и в подобни случаи внасят ларвите и пупите във вътрешността на 
гнездото. 

5. Camponotus (Tanaemyrmex) samius F Orel, 1888 

С. samius F or el. 1888, Berl. Ent. Zeitschr., 32:262 (Camponotus, 9, is. Samos> 
Grecia); Emery, 1908:192 (Camponotus maculatus ssp.); Agosti, Coll ingwood, 
1987::284 (Camponotus). 

—spagnolinii Emery, 1905, Rend. Aec. Bologna, 36 (Camponotus maculatus samius 
var., 2, островите край бреговете на Югославия); Е m е г у, 1908:192; Атанасов, 
Василева, 1976:220 (Camponotus). 

— bosphoricus F о r е 1, 1906, Ann. Soc. Ent. Belgique, 50:187 (Camponotus maculatus 
samius var., $). 

Работнички. Дължината на тялото 10—14 mm. Главата при голе- 
мите работнички с дъговиден закръглен ръб; страните почти успоредни, 
напред леко дивергиращи, със слабо закръглени окципитални ъгли. Кли- 
пеусът с кил. Мандибулите с 5 зъбчета, първият най-голям и силно извит. 
Дръжките на антените по-дълги с 1/2 при големите и 2/3 при малките работ- 
нички от своята дължина от задния ръб на главата. Главата при средните и 
малките работнички почти правоъгълна, със закръглена задна част, почти 
успоредни страни и слабо закръглени окципитални ъгли. Петиолусът с кли- 
новидна форма. Главата и мандибулите черни до тъмнокафяви, дръжките на 
антените тъмнокафяви, камшикът червеникаво-кафяв. Гърдите от жълто- 
кафяви до кафеникаво-червени. Петиолусът, първите 2 сегмента на корем- 
чето и краката жълто-кафяви. Задната половина на коремчето черно-кафе- 
никава. Главата матова с гланцирани сектори. Тораксът и коремчето из- 
цяло гланцирани. Цялото тяло фино пунктирано. Главата окосмена, задната 
част и предният ръб на клипеуса по-силно окосмени със стърчащи космици. 
Тораксът, петиолусът, коремчето и коксите на краката също с дълги, стър- 
чащи космици. 
Женски*. Дължината на тялото 14,5mm. Дължината на главата 

1,2 пъти по-голяма от ширината. Главата леко стеснена напред, задтилният 
край изпъкнал. Клипеусът издаден напред във вид на трапецовидна плоскост. 

* Описва се за първи път. 
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Мандибулите със 7 зъбеца. Скапусът дълъг, с 0.45 от своята дължина по- 
дълъг от задтилния край на главата. Проподеумът в основната си част плавно 
закръглен, неговата наклонена повърхност почти права. Петиолусът раз- 
ширен към върха, със закръглен горен край. Главата с гъста мрежеста скулп- 
тура, матова. Мандибулите гладки с редки точки. Гърдите (с изключение на 
епимерите на среднегръда и върха на коремчето) с тънка, мрежеста скулп- 
тура, слабо блестяща. Епимеритите на среднегръда и краката гладки, бле- 
стящи. На главата с дълги стърчащи космици на клипеуса, челото и 
тила; освен това цялата повърхност на главата (в т. ч. бузите и зад- 
тилният край) покрити с многобройни къси полуотстоящи космици. Скапу- 
сът и тибиите с къси полуотстоящи или приповдигнати космици. Главата, 
скутумът и скутелумът черни. Пронотумът, бедрата, петиолусът, основата 
на коремчето и страните на 1-вия и 2-рия сегмент на коремчето кафеникаво- 
жълти. Мандибулите, тибиите, мезоплеврите, проподеумът и средата на 
1-вия, 2-рия коремен тергит кафеникави или жълто-кафеникави. 

Мъжки*. Дължината на тялото 8,5mm; дължината на гърдите 
3,5 mm. Дължината на главата по-голяма от ширината. Задтилният край на 
очите плавно закръглен. Клипеусът с кил с изпъкващ, под формата на трапе- 
цовидна плоскост преден край. Скапусът по-дълъг с 1/2 от задтилния край 
на главата. Проподеумът с много къса и силно закръглена в профил основна 
повърхност и почти права наклонена повърхност. Петиолусът в профил 
триъгълен. Стипесите на гениталиите тесни, дълги. Тялото с гъста мрежеста 
скулптура, малко изравнена на страните на гърдите и коремчето. Задтилният 
край на главата с многобройни дълги, леко извити космици. Върхът на гър- 
дите и коремчето с редки стърчащи космици. Скапусът само с прилежащо 
окосмяване, но част от космиците приповдигнати. Тялото черно; крилата 
прозрачни със сиви жилки. 

Разпростр анение. България, Югославия, Гърция. 
В България се среща в локални местообитания в южните райони на 

страната. 
Б и о н о м и я. Обитава сухи слънчеви участъци. Гнездата му са в зе- 

мята, често обкръжени с вал от почвени частици. В топлите месеци на годи- 
ната е активен само през нощта. 

Подрод Myrmentoma F о г е 1, 1912 
Mem. Soc. Ent. Belg., 20:92 (типусен вид Formica lateralis Olivier, 1791, no 

последващо означение Wheeler, 1913). 

Диагноза. Главата на войниците с обикновена форма. Предният 
край на клипеуса с изрезка. Формата на гърдите на работничките варираща; 
при едни видове равномерно изпъкнала в профил (С. fallax)-, при други ви- 
дове проподеумът ъгловат, с площадка на основната повърхност. Често тази 
площадка ограничена с хитинов вал. 

6. Camponotus (Myrmentoma) fallax (N у 1 a n d е r, 1856) 
C. fallax N у 1 a n d e r, 1856, Ann. Sci. Nat. Zool., 5 (Formica, o, Montpellier, 

France); Mayr, 1861, Europ. Formic., 36 (Camponotus, od); Wheeler, 1917:29 
(Camponotus corye var.); S t i t z, 1939:251 (C. coryae var., part); Атанасов, 1934:172 
(Camponotus); 1964:89 (C. coryae var., part.); Kutter, 1977:206 (Camponotus) et auct. 

= marginatus F o r е 1, 1892:306; Рузский, 1905:244 (Camponotus, nec Formica 
marginata L a t r e i 1 1 e, 1798=Camponotus aethiops). 

* Описва се за първи път. 
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Фиг. 65. Глава на работничка Campotiotus (М.) fallax (а) и С. (Т.) aethiops 
(б) (ориг.) 

Работнички (фиг. 65). Дължината на тялото 4,1—9,0 mm. Глава- 
та на малките работнички почти квадратна, само малко по-дълга, откол- 
кото широка. Задният ръб слабо изпъкнал, почти прав; страните леко из- 
пъкнали, почти успоредни; окципиталните ъгли силно закръглени. Предният 
ръб на очите започващ от средата на главата. Мандибулите с 5 зъбчета. Кли- 
пеусът със закръглен кил с преден ръб в средата късо и дълбоко изрязан. 
Челните дъги в средата на главата. Дръжките на антените по-дълги от задния 
ръб на главата с 1/3 от своята дължина. При средните работнички главата 
малко по-дълга, при най-големите малко по-широка, отколкото дълга, със 
слабо изпъкнали страни и късо закръглени окципитални ъгли. Клипеусът 
без кил; челната линия по-силно изразена. Дръжката на антените по-дълга 
от задния ръб на главата с 1/6 от своята дължина. Тораксът в профил отгоре 
почти равен, отпред по-леко закръглен; проподеумът леко вдлъбнат, почти 
тъпоъгълен. Петиолусът отпред закръглен; горният му ръб понякога ъгло- 
ват, в профил отпред изпъкнал, отзад равен, по-дебел, отколкото при С. 
ligniperda. Главата черна, клипеусът и частите на главата отпред и отзад 
кафяви до жълто-кафяви; антените и мандибулите светлокафяви до жълто- 
кафяви; зъбчетата тъмнокафяви до черни; тораксът и петиолусът черни до 
кафяви; коксите и краката светлокафяви; коремчето черно с бледожълти 
опушени сегментни ръбове. Главата (особено задната й част) гланцирана; 
тораксът малко по-матов; коремчето силно гланцирано. Главата освен с 
микроскопски набраздявания и с фино равномерно разпределено пунктира- 
не с многобройни върху бузите, клипеуса и мандибулите космици. Тораксът, 
петиолусът и коремчето с фино напречно набраздяване и с редки точки, 
малко по-гъсти и с фини космици върху коремчето. Няколко много дълги 
стърчащи космици по мандибулите и клипеуса, твърде рядко по повърх- 
ността на главата и торакса, по-дълги върху тъпоъгълната част на пропо- 
деума и ръба на петиолуса. Костите по задните ръбове на коремните сегменти 
по-редки. Точките на дръжките на антените и краката с къси прилежащи 
космици. 

221 



Женски. Дължината на тялото 8.1 — 10 mm. Главата както при го- 
лемите работнички; извивката на мандибуларния ъгъл много по-малка. Гър- 
бът в анфас леко изпъкнал, напред силно изпъкнал. Наклонът на проподеума 
по-дълъг от базалната повърхност, стръмен; проподиалният ъгъл равномерно 
и силно закръглен. Окраската, скулптурата и окосмяването както при голе- 
мите работнички. Крилата стъкленосветлн, пред предния ръб леко жълте- 
никаво разсветлени. Жилките и стигмата бледожълти. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 7,1—8,1 mm. Главата приблизително 
еднакво широка и дълга; задният ръб между очите изпъкнал в полукръг. 
Дължината на очите по-голяма, отколкото разстоянието от предния им ръб 
до мандибуларния ъгъл. Предният ръб на клипеуса в средата слабо изрязан, 
в задната част със слаб кил. Челната линия ясна; челната площадка неясно 
разграничена. Дръжките на антените по-дълги ог задния ръб на главата с 
малко по-малко от 1/2 от своята дължина. Петиолусът нисък, дебел, в анфас 
клиновиден, горният ръб широк и изтънен. Черни; дръжките на антените и 
краката тъмнокафяви до кафяви; камшикът и ставите по-светли. Гланцът, 
скулптурата и окосмяването както при работничките. Крилата както при 
женските. 

Разпространение. Среща се в Южна и Средна Европа, на север 
до Швеция, в Белорусия, Украйна, Поволжието на север до Московска об- 
ласт. На югоизток в Европейската част на бившия СССР и на Кавказ вместо 
него е разпространен С. ruzskyi Em., ас Средна Азия — С. lameerei Е т. 

Разпространен еднакво в Северна и Южна България, но навсякъде е 
почти рядък вид. 

Биономня. Обитава сухи и редки смесени гори, овощни и обработ- 
ваеми терени. Изгражда гнездата си в дървета с прекъсната вегетация, в 
загнили дънери, под кората на някои дървета, даже в изсъхнали клони. Уста- 
новен в дъбови, букови, липови, орехови, тополови и черешови дървета. 
Образува малки семейства, много плашливи и даже незащитаващи гнездото 
си при нужда. При обезпокояване се прибират веднага в гнездото или падат 
внезапно на земята. 

7. Camponotus (Myrmentoma) piceus (Leach, 1825) 

C.picea Leach, 1825, Zool. Journ., 2:292 (Formica, Nizza, Italia); Emery, 
1925:67 (Camponotus piceus); S t i t z, 1939:256 (C. lateralis); P i s a r s k i, 1961:174 
(C. lateralis ssp.); Атанасов, 1964:38 (C. lateralis ssp.); K u t ter, 1977:207 (Cam- 
ponotus); Agosti, Colling wood, 1987:283 (Camponotus) et auct. 

= merula L o s a n a, 1834, Accad, R. Sci. Torino, 37:313 (Formica, France); 
Р.узс ки й, 1905:255 (Camponotus lateralis var.); Bernard, 1969:344 (Camponotus); 
A p н o л ь д ii, Д л у c c к и Й, 1978:552 (Camponotus). 

—atricolor N у 1 a n d e r, 1848, Act. Soc. Sci. Fennicae, 3:36 (Formica, $,SW Russia); 
Караваев, 1936, Tp. Инст. Зоол. AH У крайни, 193 (Camponotus piceus var., o 3); 
F o r е 1, 1892:306 (C. lateralis var.); Рузскнй, 1905:254 (C. lateralis var,); Emery, 
1925:67 (C. piceus var.); S t i t z, 1939:257 (C. lateralis r. picea var.); Атанасов, 1934: 
170 (C. lateralis var.); A p н o л ь д и, Д л у с с к и й, 1978:552 (Camponotus); Agosti, 
С о 1 1 i n g w о о d, 1987:283 (Camponotus). 

—foveolata M a y r, 1853, Verb. Zool.-Bot. Ver. Wien, 3:277 (Formica, °); F o r е 1, 
1892:306 (C. lateralis var.). 

=rectus F o r е 1, 1892, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 42:306 (Camponotus lateralis 
var., S, Bulgaria). Syn. nov. 

Синонимия. Formica merula L o s a n а и F. foveolata M а у r са пълни млади 
синоними на Formica picea Leach (=C. piceus). Екземплярите от България, определени от 
Форел като С. lateralis var. foveolata, са сходни не с типичния С. piceus, ас С. atricolor. 
Под названието var. rectus от Форел са били описани аберантните екземпляри С. piceus. 
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Изолиран С. atricolor се отличава 
от типичния С. piceusот Западна Европа 
със слабо изразено мезопроподиално 
вдлъбване — отражение на географска- 
та изменчивост. В бившия СССР ек- 
земплярите с дълбоко мезопроподеално 
вдлъбване се срещат главно на запад 
(Молдавия), а при екземплярите от Ук- 
райна, Крим и Кавказ вдлъбването е 
слабо изразено. На източната граница 
на ареала (езерото Зльтон) обитава по- 
пулация с много дълбоко вдлъбване. В 
пределите на бившия СССР работник от 
едно гнездо като правило е стабилен, 
което несъмнено е свързано с моногини- 
ята на този вид. Дълго време С. airi- 
color се е разглеждал като географски 
вариант на С. piceus (=merula), но не- 
отдавна се появи тенденция да бъде от- 
делен като самостоятелен вид (А р н о - 
л ь д н, Д л у с с к и й, 1978; A g о s - 
t i, Collingwood, 1987). 

В същото време още Р у з с к и й 
(1905) е отбелязал честото срещане в 
Кавказ на индивиди, промеждутъчни 
между С. merula и С. atricolor. Неоправ- 
даността на разделянето на тези форми 
като самостоятелни видове стана за нас 
очевидна след изучаването на обширен 
материал от България. Тук има пълни 
преходи между С. picea и С. atricolor и 
в едно гнездо може да се намерят инди- 
види както с много дълбоко мезопропо- 
днално вдлъбване, така и почти без та- 
кова вдлъбване. Отделянето на тези 
форми в качеството на подвидове е също 
така нецелесъобразно, доколкото измен- 
чивостта носи клинален характер, а 
има и популации, нарушаващи тази 
клиналност. 

Работнички (фиг. 66) . 
Дължината на тялото 3,1—7,1 
mm. Задният ръб на главата при 
големите работнички почти прав, 
при малките повече или по-малко 
изпъкнал. Гърбът в профил почти 
прав; мезопроподналният шев по- 
вече или по-малко вдлъбнат. Ба- 
залната повърхност на проподеу- 
ма назад от всяка страна издигнат 
нагоре, навън образуващ почти 
прав ъгъл, по-дълъг от вдлъбна- 
тината му. Проподиалният ъгъл 
по-прав, почти остър. Главата с 
разпръснати, плитки ямички с фи- 
ни точки, отпред по-едри, назад преминаващи в правилни ивици. Главата 
матова; мандибулите с по-дълги едри точки, силно блестящи. Тораксът фино 
и вълновидно надлъжно набразден. Коремчето гладко и блестящо. Окраска- 
та черна; антените, мандибулите и краката кафеникави. Върху базалната по- 
върхнина наепинотумас равномерни, стърчащи, черни, почти редки космици. 
Прилежащото окосмяване слабо. 

Фнг. 66. Торакс с петиолус (а) на работничка 
Camponotus (М.) lateralis, торакс с окосмяване 
(б) и глава (в) на работничка С. (М.) piceus 

(орнг.) 
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Женски. Дължината на тялото 9,5—12 mm. Главата както при 
големите работнички. Очите полегати, в средата на страните на главата. 
Главата матова или слабо блестяща на тила; челото, бузите, клипеусът и 
челюстите грубо набраздени, с големи ямкообразни точки. Мезонотумът 
гланциран, с дълбоки, големи ямкообразни точки. Окраската черна; ставите 
и тарзусите кафеникави; крилата слабожълтеникави, с жълтеникаво жил- 
куване. Тялото гъсто окосмено със стърчащи космици, най-гъсти на гърба и 
най-редки или почти без тях по коремчето. 

Мъжки. Дължината на тялото 5,5—6 mm. Тораксът отпред матов; 
мезонотумът полуматов. Тялото със стърчащи космици, най-редки или почти 
липсващи по коремчето и най-гъсти по гърба. 

Разпространение. Среща се в Южна и Средна Европа, на из- 
ток до Западен Казахстан (ез. Елтон), Кавказ, Турция. 

Обикновен в Южна България; на север се среща локално, но в района 
на Белоградчик е доста обикновен. Местонаходищата му достигат 800—1200 
m надм. в. 

Б и о н о м и я. Обитава открити сухи ливади, поляни, каменисти и 
пустеещи терени и по-рядко склонове с храсталаци. Гнезди предимно в зе- 
мята и под камъни. Обикновено гнездата достигат на дълбочина до 15—20 cm 
и са най-често в глинесто-песъчливи или песъчливи почви. 

Вид с много бързи движения, най-често наблюдаван по цъфтяща рас- 
тителност. 

8. Camponotus (Myrmentoma) dalmaticus (N у 1 a n d е r, 1848) 

C. dalmatica N у 1 a n d e r, 1849. Acta Soc. Sci. Fennicae, 3:37 (Formica, $, is. 
Lagosta, Dalmatia); Emery. 1916. Bull. Soc. Ent. Ital.. 47:235 (Camponotus lateralis 
var.); F o r е 1, 1892:306 (Camponotus lateralis var.); Finzi, 1927:51 (Camponotus); 
Атанасов, 1934:170 (C. lateralis var.); 1964:88 (C. lateralis ssp.); K u t ter, 1977: 
207 (Camponotus) et auct. 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—5,0 mm. Главата еднакво 
скулптурирана, както и другите видове на този подрод. но фино пунктира- 
на. Базалната повърхнина на проподеума малко по-къса от вдлъбнатата. Пе- 
тиолусът в основата дебел, в предната част странично дъговидно изпъкнал, 
задната страна права. Главата и коремчето винаги черни, от торакса само 
пронотумът малко червено-кафяв, мандибулите и антените кафяви, камши- 
кът ръждиво-червеникав с кафяв петиолус. Коремчето с редки космици. 
Женски. Дължината на тялото 8,5"—11,5 mm. Тораксът слабо окос- 

мен; проподеумът напълно гладък или с няколко космици на вдлъбнатата 
част. В профил базалната повърхност на проподеума дълга колкото поло- 
вината от вдлъбнатата надолу страна. Черни; долната част на крайниците, 
антените и мандибулите червени. 

Мъжки. Дължината на тялото 5,0—5,5 mm. Главата по форма сходна 
с тази на малките работнички; очите големи. Тораксът почти матов, тук- 
там с гланц. Тялото със стърчащи редки космици. 

Разпространение. Среща се в Италия, Швейцария, Югосла- 
вия, България, Гърция, Ливан, островите на Йонийско и Егейско море. 

С. dalmaticus е известен от Югоизточна и Югозападна България (Па- 
зарджик, Асеновград, Мичурин, Свиленград, Момчилград, Петрич, Крес- 
ненско дефиле). В Стара планина (Карандила), Средна гора, вр. Еледжик, 
Родопите (Подкопа), Алиботуш (Петрово) и полите на Беласица е установен 
до 900—1000 m надм. в. 

Б и о н о м и я. Обитава предимно поляни, орници, пустеещи терени, 
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слогове, редки и слънчеви храсталачни гори. Гнезди под камъни, рядко в 
земята, предпочита светли песъчливи почви. Установен още в загнила дър- 
весина, но с малобройни семейства. 

9. Camponotus (Myrmentoma) lateralis (Olivier, 1791) 
C. lateralis Olivier, 1791, Encycl. Method. Insect., 6:497 (Formica, g, France); 

N v 1 a n d e r, 1856, Ann. Soc. Nat. Zool., 5:58 (Formica, $<J); M a v r, 1855:50 (Campo- 
notus) ; F o r е 1, 1892:307; Атанасов, 1934:169; 1936:230; 1964:83. 

Работнички (фиг. 66). Дължината на тялото 3,1—7,1 mm. Гла- 
вата при малките работнички малко по-дълга, отколкото широка; задният 
ръб между очите изпъкнал, отзад по-прав. Страните на главата пред очите 
прави, напред силно конвертиращи. Предният ръб на очите малко по-назад 
от средата на главата. Мандибулите с 5 зъбчета. Клипеусът със закръглен 
кил и прав преден ръб. Челната площадка ясно очертана; челните дъги в 
средата на челното пространство; челната линия много фина. Дръжките на 
антените по-дълги от задния ръб на главата с 1/3 от своята дължина. Главата 
на средните работнички еднакво дълга и широка, при големите работнички 
малко по-широка, отколкото дълга. Задният ръб по-прав и леко закръгля- 
ващ окципиталните ъгли. Промезонотумът отгоре овален, назад стесняващ 
се. Мезонотумът дълъг приблизително колкото пронотума. В профил про- 
мезонотумът равномерно изпъкнал; проподеумът започващ от мезонотума, 
слабо изпъкнал и напред леко вдлъбнат, страните му под прав ъгъл с почти 
заострен горен край. Петиолусът малко по-нисък от проподеума, дебел, в 
профил отпред изпъкнал, отзад прав. В анфас дъговидно закръглен с конвер- 
тиращи страни. Главата, тораксът, петиолусът и краката светлокестеняви, 
кафяви до светлочервеникави; главата най-често по-светла от другите части; 
при големите работнички челото и предната част на главата понякога кафя- 
ви. Коремчето черно, първият сегмент понякога отпред кафеникав; ръбовете 
на коремчето слабо бледожълто опушени. Цялото тяло блестящо, особено 
коремчето. Главата микроскопски фино набраздена и пунктирана; бузите 
по-силно пунктирани; окципиталните ъгли по-слабо пунктирани; точките с 
малки космици, малко по-големи върху бузите и предния ръб на главата. 
При големите работнички челните дъги с по-едро пунктиране. Мандибулите 
грубо надлъжно набраздени, с няколко големи точки. Тръбната повърх- 
нина на торакса, страните на пронотума и стръмнината на проподеума фино 
напречно набраздени; базалната повърхнина на торакса малко по-силно на- 
пречно набраздена; страните и мезонотумът също напречно набраздени. Пе- 
тиолусът отпред и отзад, коксите и краката фино напречно набраздени; най- 
фино набраздено коремчето. Малките работници с още по-фина структура. 
Главата, мандибулите, тораксът и коремчето с малко по-дълги космици, вър- 
ху главата и торакса полегнали напред, по коремчето и неговите ръбове 
полегнали назад. Краката с къси. косо полегнали космици; дръжките на 
антените с по-фини, косо полегнали космици. 
Женски. Дължината на тялото 8,5—10 mm. Главата сходна с тази 

на големите работнички, но страните по-прави, окципиталните ъгли по- 
късо закръглени, очите по-големи и дръжките на антените малко по-дълги. 
Проподеумът без ръбове, слабо закръглен; неговата горна повърхнина леко 
изпъкнала и с вдлъбнатата предна част под закръглен прав ъгъл, характе- 
рен за този вид. Петиолусът както при работниците. Скулптурата и окосмя- 
ването както при големите работнички, с по-богато пунктиране и с космици. 
Черни; антените и краката тъмнокафяви; понякога всички части и първият 
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коремен сегмент или цялото коремче, предната половина на главата или само 
нейните страни, мандибулите, страните на торакса така оцветени. Главата 
червена с черно чело и черни челни дъги. Коремчето с бледожълти ръбове. 
Крилата стъкленосветли, със слабо жълто-кафяви оттенъци; жилките и пте- 
ростигмата бледокафяви. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 5,1—7,0 mm. Главата зад очите дъго- 
видно закръглена. Дължината на очите по-голяма от предния страничен 
ръб на главата. Дръжките на антените по-дълги от задния ръб на главата с 
1/3 от своята дължина. Гърбът в профил равен както при женските; мезо- 
нотумът напред стръмен; проподеумът по-полегат и леко закръглен, откол- 
кото при женските. Петиолусът сравнително по-нисък, отколкото при жен- 
ските. Скулптурата както при женските, но много по-фина. Мандибулите 
фино надлъжно набраздени, разсеяно пунктирани. Върху мезонотума ня- 
колко големи и дълбоки точки. Крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в Южна Европа, от Испания до 
Крим и Кавказ, Северна Африка, Мала Азия, Копетдаг. 

В страната е известен повече от Южна и по-малко от Северна България. 
В планините достига 1200 m надм. в. 

Биономия. Като ксеротермна форма С. lateralis обитава сухи, 
топли терени и най-често се среща във варовити такива, като количествено 
повече е в равнините, отколкото в хълмистите, полупланинските, пустее- 
щите и обработваемите райони. 

Гнезди под камъни, в земята и в сухи дървета, образувайки малки коло- 
нии. Понякога гнездата имат куполовидна форма, а във вътрешността са 
изградени от фуниевидни камерки. От повърхността води перпендикулярен 
вход, който отива дълбоко във вътрешността на гнездото, където колонията 
се прибира през сухите и горещи сезони. Много често се наблюдава по цъф- 
нали цветя и в контакт с листни въшки. 

Подрод Colobopsis М а у г, 1861 
Europ. Form., 38 (типусен вид Formica iruncata S р i n о 1 a, 1808 по последващото 

означение Bingham, 1903). 

Диагноза. При войниците и женските предният край на главата 
косо срязан, така че клипеусът и челото като равна площадка, понякога 
ограничена с вал. Гърдите на работниците и войниците със странични вдлъб- 
вания; проподеумът с напречни вдлъбвания. 

Биономия. Дендробионти. Правят гнездата си в дървесина или кора, 
при което единият от войниците закрива с главата си входа на гнездото и 
затова на руски Colobopsis се нарича „запушалкоглави мравки“. Семейст- 
вата са неголеми, моногинни. 

10. Camponotus (Colobopsis) tmncatus (S p i n o 1 a, 1808) 
C. truncata S p i n o 1 a, 1808, Insect. Ligur. Spec. Nov., 2:244 (Formica, o, 

Monti di Orero, Italia); M a y r, 1861, Europ. Formic., 38 (=C. fuscipes M a y r, ?); F o- 
r е 1, 1874, Form, de la Suisse, 44 (Camponotus, 6); Forei, 1892:306; Атанасов, 
1964:88. 

Войници (фиг. 67). Дължината на тялото 5,0—6,0 mm. Главата в 
анфас правоъгълна, малко по-дълга, отколкото широка; задният ръб почти 
прав; окципиталните ъгли по-силно изпъкнали; страните успоредни, пред 
очите малко вдлъбнати; мандибулните ъгли силно закръглени. В профил 
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Фиг. 67. Глава на войник в профил (а) и анфас (б), на работничка в профил 
(е), на женска (г) и мъжка (д) и тяло на женска (e)Camponotus (С.) trunca- 

ius (по К u t t е г, 1977) 

предната част на главата под тъп ъгъл. Мандибулите яки, с 4 тъпи зъбчета, 
апикалното по-дълго и остро. Клипеусът продълговат, повече от двойно по- 
дълъг, отколкото широк в задната си част, напред стесняващ се, с леко вдлъб- 
нати страни, задната му страна врязана. Над клипеуса развити челните дъги, 
назад дивергиращи. Челната площадка неясно ограничена; челната бразда 
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по-дълга от челните дъги. достигаща средата на очите. Очите големи, в зад- 
ната половина на главата. Дръжките на антените по-дълги от задния ръб на 
главата с 1/7 от своята дължина. Тораксът в профил напред леко изпъкнал; 
базалната повърхнина на проподеума и вдлъбнатината му под тъп ъгъл. Пе- 
тиолусът дебел, в профил напред леко изпъкнал, назад с къс закръглен връх, 
в анфас малко по-широк, отколкото дълъг, в средата слабо изрязан. Горната 
част на главата, тораксът, коксата и горната част на петиолуса кафяви 
до червено-кафяви; пунктираната повърхнина на главата, долната част на 
петиолуса. краката, антените и горната част на камшика червеникаво- до 
жълтеникаво-кафяви; дисталната част на камшика тъмнокафява: коремчето 
черно-кафяво с бледожълта основа и предни ръбове. Тялото силно гланци- 
рано. Частите на главата грубо мрежовидно пунктирани. Задната част на 
главата, тораксът и коремчето с редки червеникави космнци; мандибулите с 
гъсто стърчащи космнци. 

Работничк и. Дължината на тялото 3,1—5,1 mm. Главата в анфас 
малко по-дълга, отколкото широка, по-къса от тази на войниците. Задният 
ръб между очите равно изпъкнал, страните в същата степен напред конвер- 
тиращи, Клипеусът встрани дъговиден, напред закръглен, назад в средата 
слабо, а при най-малките работнички неизрязан; неговата повърхнина остро 
изпъкнала с фин кил. Челните дъги слабо извити; челната площадка неясно 
очертана; челната бразда до средата на очите, Тораксът и петиолусът, как- 
то при войниците, но коремчето по-късо. Окраската, както при войниците; 
цялата глава обаче равномерно тъмнокафява; понякога клипеусът и близо до 
него малко по-светли. Главата набраздена с фини микроскопски линии и 
миогобройни точки. Всички части гланцирани. Окосмяването, както при 
войниците. 
Женски. Дължината на тялото 6,0—8,0 mm. Главата, както при 

войниците; петиолусът също, но в средата невдлъбнат. Главата, тораксът и 
краката кафяви до светлокафяви; извитата назад предна част на главата 
понякога по-светла. Скутелумът и граничещият ръб на мезонотума жъл- 
теникави до такива с бял оттенък. Петиолусът малко по-светъл от торакса. 
Коремчето тъмнокафяво; сегментните ръбове със същите оттенъци, както при 
войниците. Крилата стъкленосиви; жилкуването и птеростигмата бледо- 
жълти. 

Мъжк и. Дължината на тялото 3,5—5,0 mm. Главата малко по-дълга, 
отколкото широка; задната страна между очите дъговидно изпъкнала; стра- 
ните почти прави. Предният ръб на клипеуса доста изпъкнал, в задната си 
част стесняващ се, леко изрязан в средата, с кил. напред неясно очертан. 
Челните дъги назад дивергиращи; челната площадка неясно очертана, чел- 
ната бразда дълбока и ясно очертана. Антеналните ямички дълбоки, в бли- 
зост до очите, започващи от долния край на челните дъги. Дръжките на ан- 
тените по-дълги от задния край на главата с 1/3 от своята дължина. Първото 
членче на камшика по-дълго от следващите. Мезонотумът отпред със средна 
надлъжна бразда. Петиолусът в профил ширококлиновиден със закръглен 
връх, в анфас малко по-широк, отколкото висок, странично разширяващ се, 
отгоре равен със закръглени ъгли. Окраската светлокафява; страните и зад- 
ната част на главата по-кафяви; мезонотумът със светъл оттенък; коремчето 
по-тъмно със светли задни ръбове. Силно гланцирани. Главата и коремчето 
с малобройни, полегнали стърчащи космици, малко по-гъсто по мандибули- 
те и в края на коремчето. Гърбът с къси, фини и полегнали космици. Крилата 
стъкленосветли; жилкуването и птеростигмата бледожълти. 

Разпространение. Срещат се във Франция, Италия, Южна 



Германия, Швейцария, Австрия, Чехословакия, Румъния, Югославия, Бъл- 
гария, Гърция, Крим, Кавказ. 

Известен от Югозападна България, Стара планина. 
Б и о н о м и я. Гнезди в сухи клонки, под кората, в стари входове на 

ларви от твърдокрили. Предпочита сухите клони на ореха. Семейството обик- 
новено заема няколко камери на гнездото, които не се съединяват с входове. 
Обменът между тях се извършва на повърхността. Семействата са моногинни. 
Мравките ловуват малки насекоми в короната на дърветата и събират медна 
роса. Работничките много рядко се спускат долу по ствола и затова рядко 
попадат при сборовете, даже в тези райони, където числеността им е висока 
(например в Крим). 

4. Род Prenolepis М а у г, 1861 
Europ. Formic., 52 (типусен вид Tapinoma nitens М а у г, 1853, по последното озна- 

чение Bingham, 1903). 

Работнички. Мономорфни. Антените 12-членни, прикрепени към 
задния край на клипеуса. Скапусът дълъг, най-малко с 1/3 по-дълъг от 
задтилния край на главата. Мандибулите с няколко остри зъбеца; горният 
зъб по-голям от останалите. Формулата на палците 6:4. Очите назад, така че 
дължината на бузите по-голяма от диаметъра на очите. Без очички. Кли- 
пеалната и антеналната ямка разделени. Гърдите стройни с тясна препаска 
в областта на мезоторакса. Гърбът в профил вдлъбнат между мезонотума и 
проподеума. Дължината на основната повърхност на проподеума приблизи- 
телно равна на дължината на наклонената. Проподиалните стигми кръгли, 
малки, на границата на страничната и наклонената повърхност на пропо- 
деума. С метаплеврални жлези. Петиолусът наклонен. 
Ж е н с к н. Значително по-големи от работничките. Главата, както при 

работничките, но относително по-широка, с прости очички, образуващи тъ- 
поъгълен триъгълник. Гърдите по-широки от главата. Скутумът изпъкнал, 
прикриващ отгоре пронотума. Петиолусът както при работничките. 

М ъ ж к и. Размерите приблизително както при работничките. Анте- 
ните 13-членни, в задния край на клипеуса. Скапусът значително по-дълъг 
от задтилния край на главата. С метаплеврални жлези. Коремчето отгоре 
триъгълно; гениталиите неголеми, разположени в коремчето. Крилото без 
дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. Древният известен пред- 
ставител на този род — Prenolepis henschei М ауг, е описан от балтийския 
янтар (късен еоцен). Този вид е много сходен със съвременните Р. nitens 
(М ауг), обитаващ Европа, и Р. imparis (Say)—Северна Америка. В 
съвременната фауна има десетки видове от този род, а в Европа — 1 вид. 

Prenolepis nitens (М ауг, 1852) 

Р. nitens М а у г, 1852, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 2:144 (Tapinoma, 2, Любляна, 
Югославия); M а у г, 186Г.52 (Prenolepis imparis var.); Атанасов, 1936:233 (Pre- 
nolepis) et auct. (някои автори разглеждат като подвид или ваоиетет Prenolepis imparis 
(S а у). 

= crepusculascens Roger, 1859, Berl. Ent. Zeitschr., 3:238 {Formica,, o); R o g e r, 
1862, Berl. Ent. Zeitschr., 6:256 (o); Атанасов, 1964:54 ($$o). 

Работнички (фиг. 68). Дължината на тялото 3,0—3,5 mm. Гла- 
вата до предния ръб на клипеуса приблизително толкова дълга, колкото ц 



Фиг. 68. Глава (а), торакс и петиолус (б) на ра- 
ботничка Prenolepis nitens (ориг.) 

широка; предният ръб почти прав; страните равно изпъкнали, напред конвер- 
тиращи; окципиталните ъгли широко закръглени; клипеусът трапецовиден, 
без ясно очертан кил; предният ръб слабо изрязан, изпъкналият заден ръб 
в средата вдаден. Челните дъги почти прави. Дръжките на антените по- 
дълги от задния ръб на главата с 1/3 от своята дължина. Първото членче на 
какшика малко по-дълго, отколкото второто; следващите членчета почти 
еднакви, без задебеление. Тораксът в профил отпред и назад равномерно 
изпъкнал в промезонотума, в мезонотума седловидно вдаден със стигма. 
Базалнатк повърхнина и стръмнината на проподеума приблизително еднакво 
дълги, преминаващи в тъп ъгъл. Кафяви; главата и коремчето най-често 
по-тъмни; краката и антените светложълто-кафеникави. Гладки и силно глан- 
цирани, фино пунктирани. По тибиите и краката с прилежащи къси, гъсти и 
полегнали космици; от точките излизащи фини, дълги стърчащи космици. 
Женски. Дължината на тялото 8,5—9,0 mm. Главата по-тясна от 

торакса, по-широка, отколкото дълга; страните силно конвертиращи напред, 
по-прави, отколкото при работничките; окципиталните ъгли късо закръгле- 
ни. С челна бразда. Тораксът в профил висок, равно изпъкнал, отпред силно, 
назад по-полегат и падащ, равно изпъкнал. Окраската, както при работнич- 
ките. По-малко гланцирани от работничките, с по-гъсто пунктиране и пове- 
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че прилежащи космици, на краката по-къси. Крилата с кафяв оттенък; 
жилките и птеростигмата по-тъмни. 

Мъжк и. Дължината на тялото 3,0—3,2 mm. Главата приблизително 
еднакво дълга и широка, отзад равномерно изпъкнала. Дръжките на анте- 
ните по-дълги от задния ръб на главата с по-малко от 1/2 на своята дължина; 
първото членче на камшика с 1/2 по-дълго, отколкото второто; следващите 
членчета равни; последните малко по-дълги. Окраската черна; краката и 
антените кафяви. Силно гланцирани. Окосмяването и крилата както при 
женските. 

Разпространение. Среща се в Италия, Чехословакия, Румъ- 
ния, Югославия, България, Гърция, Турция, бившия СССР (изолирана 
популация на черноморското крайбрежие на Кавказ). Сведението за намира- 
нето му в Англия (Smith, 1858) не е потвърдено от други изследователи 
(С о 1 1 i n g w о о d, 1979). Вероятно това е Paratrechina vividula N у 1. 

В България се среща навсякъде, но рядко. 
Биономия. Семействата му са до 1000 индивида. Гнезди в земята, 

понякога под камъни. Обитава разредени гори, склонове, горски поляни. 
В гнездата се срещат индивиди със силно раздути коремчета (плеергати), 
макар че тази способност е развита при Prenolepis не в такава степен, както 
при Proformica. Биологията му е изучена слабо. Крилатите индивиди се 
наблюдават от май до август. 

5. Род Lasius F a b r i с i u s, 1805 
Syst. Piez., 415 (типусен вид Formica nigra Linnaeus, 1758, по последващо оз- 

начение Bingham, 1903); М а у г, 1861:149 et auct. 
— Acanthomyops Donisthorpe, 1926:18 (пес M а у r, 1862, типусен вид For- 

mica clavigera R o g e r, 1862). 
— Formicina Emery, 1916; Bondroi t, 1918 (nec Schuskard, 1840, 

типусен вид Formica rufa Linnaeus, синоним Formica Linnaeus). 
=Donis—throrpea M o r i c e & Durrant, 1914, Trans. Ent. Soc. London, 423 

(типусен вид Formica rufa Linnaeus, 1758, по първоначално означение); Donis- 
thorpe, 1915:212. 

Ревизия. Starke (1937. 1944), \V i 1 s o n (1955), Collingwood 
(1963). 

Работнички. Мономорфни или вариабилни. Антените 12-членни, 
в задния край на кдипеуса. Скапусът не повече от 1/3 по-дълъг от задтилния 
край на главата. Мандибулите с няколко остри зъбеца; последният зъб 
малко по-голям от предпоследния. Формулата на палпите 6:4, при някои 
видове палпите скъсени. Дължината на бузите по-голяма от диаметъра на 
очите; при някои видове очите силно редуцирани. Със или без очички. 
Клипеалната и антеналната ямка сляти. Гърдите масивни, в профил пре- 
гънати между мезонотумй и проподеума. Дължината на основната по- 
върхност на проподеума при повечето видове значително по-малка от дъл- 
жината на наклонената повърхност. Проподиалните стигми кръгли, странич- 
но на проподеума. С метаплеврални жлези. Петиолусът вертикален. 
Женск и. Размерите и формата на гърдите вариращи в пределите на 

рода. Главата по принцип както при работничките, но с прости очички. 
Мъжки. Размерите приблизително както при работничките. Анте- 

ните 13-членни, в задния край на клипеуса. Скапусът по-малко от 1/3 по- 
дълъг от задтилния край на главата. С метаплеврални жлези. Коремчето 
отгоре триъгълно. Без апофизи на стйпесите. Крилото като правило с дис- 
коидална клетка. 

Състав и разпространение. Известни са от късния еоцен 



(балтийски янтар), откъдето са описани три вида (W heeler, 1914). Lasius 
schiefferdeckeri е сходен със съвременния С. alienus, един от най-масовите ви- 
дове в балтийския янтар. Многобройни представители от този род има в 
олигоценовите отлагания на САЩ (Флорисант) и миоценовите отлагания на 
Европа (Д л у с с к и й, 1981 а). В съвременната фауна се срещат около 40 
вида, разпространени в Палеарктика и Неарктика. В България има 12 вида. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Lasius 

Работнички 

1 (2) Тялото черно, блестящо. Главата сърцевидна, с дълбока вдлъбнатина 
на задтилния край 6. L. (D.) fuliginosus (L a t г.). 

2 (1) Тялото жълто, сиво, кафеникаво-черно или двуцветно. Задтилнияг 
край на главата слабо изпъкнал, прав или слабо прегънат. 

3(18) Тялото жълто или кафеникаво-жълто. Очите малки; диаметърът на 
очите по-малък с 0.17 от ширината на главата. Максиларните палпи 
недостигащи средата на разстоянието от устата до задтилното от- 
върстие. 

4 (5) Петиолусът дебел, в профил силно закръглен, горният му край отзад 
закръглен. Дължината на основната повърхност на проподеума при- 
близително равна на дължината на наклонената. Скапусът и краката 
с къси приповдигнати космици 12. Д. (A.) carniolicus М а у г. 

5 (4) Петиолусът тънък, често горният му край огънат. Дължината на 
основната повърхност на проподеума явно по-малка от дължината 
на наклонената. 

6 (7) Петиолусът отзад разширен към върха, максималната му ширина 
близо до горния край. Обикновено полиморфни  
 5. L. (С.) flavus (F.). 

7 (6) Максималната ширина на петиолуса по средата или в горната трети- 
на. Мономорфни. 

8(11) Скапусът и тибиите със стърчащи или полустърчащи космици. Бу- 
зите със стърчащи космици. 

9(10) Петиолусът широк, горният му край отзад прав или слабо огънат. 
Скапусът и тибиите с форма на елипса в сеченията.    
 7. L. (Ch.) umbratus (N у 1.). 

10 (9) Петиолусът тесен, горният му край отгоре прав, закръглен или заос- 
трен. Скапусът и тибиите по-сплеснати, отколкото при L. umbratus 
 8. L. (Ch.) meridionalis (Bond r.). 

11 (8) Скапусът и предните тибии без стърчащи или с полустърчащи кос- 
мици. 

12(13) Бузите и задните тибии с няколко стърчащи космици. Петиолусът 
отгоре, гледан отзад, дълбоко изрязан L. distinguendus (Е т.).* 

13(12) Бузите и тибиите без стърчащи космици. 
14(15) Стърчащите космици на коремчето само по задния край на терги- 

тите. Задтилният край с единични стърчащи космици или без космици. 
Петиолусът с тясна дълбока изрезка на горния край   
 11. L. (A.) bicornis (F 6 r s t.). 

15(14) Стърчащите космици по цялата повърхност на тергитите на корем- 
* Този вид Agosti, Collingwood. (1987) посочват за България, без да 

указват местонаходищата. Ние не намерихме индивиди от L. distinguendus в България. 
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чето. Задтилният край на главата с многочислени стърчащи космици. 
Горният край на петиолуса с широка триъгълна изрезка. 

16(17) Стърчащите космици на тялото много къси. На коремчето дължината 
им не повече от 0,4 от максималната ширина на задните тибии. Пе- 
тиолусът широк, обикновено с полукръгла изрезка   
• ■ . .   10. L. (Ch.) mixtus (N у 1.). 

17(16) Отстоящите космици с обичайна дължина; на коремчето тяхната дъл- 
жина по-голяма с 0,7 от максималната ширина на задните тибии. Пе- 
тиолусът обикновено с триъгълна изрезка   
 9. L. (Ch.) affinis (Sc h en c k.). 

18 (3) Тялото жълтеникаво-тъмнокафяво, кафеникаво, кафеникаво-черно 
или двуцветно, с червени гърди. Очите големи; диаметърът на очите 
по-голям от ширината на главата с 0,2. Максиларните палпи дълги, 
завиващи зад средното разстояние от устата до задтилното отвър- 
стие. 

19(22) Скапусът и тибиите със стърчащи космици. 
20(21) Тялото двуцветно; гърдите ясно по-светли от главата и коремчето, 

червени или жълто-червени 4. L. (L.) emarginatus (О 1.). 
21(20) Тялото едноцветно, кафеникаво или сиво-черно  
 1. L. (L.) niger (L.). 

22(19) Скапусът и тибиите без стърчащи космици. 
23(24) Тялото двуцветно: гърдите, често и главата червени или жълто-чер- 

вени, коремчето тъмнокафяво. Гнездата като правило в дупки или 
корени на живи дървета 3. L. (L.) brunneus (L a t г.). 

24(23) Тялото едноцветно — от тъмнокафяво-жълто до жълто-кафяво. Гнез- 
дата често в земята или под камъните .. . 2. L. (L.) alienus(F or s t.). 

Женски 
1 (2) Много малки, дължината на тялото както при работничките (3,5— 

4,0 mm). Петиолусът нисък, в профил дебел  
 12. L. (A.) carniolicus М а у г. 

2 (1) По-големи от работничките. Дължината на тялото по-голяма от 4,5 mm 
3 (4) Отворът на метаплевралната жлеза без венче от космици. Скутумът 

надвисващ над пронотума и прикриващ го отгоре. Главата по-широка 
от гърдите, с дълбока изрезка над задтилния край  
 6. L. (D.) fuliginosus (L a t г.). 

4 (3) Отворът на метаплевралните жлези обкръжен с многобройни тънки 
космици. Скутумът неприкриващ отгоре пронотума. 

5(12) Главата значително по-тясна от гърдите. Ако главата почти толкова 
широка, колкото гърдите (L. brunneus), то очите без космици. 

6 (7) Очите с многобройни къси стърчащи космици между фасетките. Мак- 
силарните палпи къси, немного издадени от устния отвор и недости- 
гащи средното разстояние от устата до задтилното отвърстие . . 
 5. L. (С.) flavus (F.). 

7 (6) Очите без къси стърчащи космици между фасетките или с 1—3 ко- 
съмчета. Максиларните палпи дълги, завиващи зад средата на раз- 
стоянието от устата до задтилния отвор. 

8(11) Скапусът и тибиите без стърчащи космици или с няколко космици 
при основата на задните тибии. 

9(10) Главата значително по-тясна от гърдите. Цялото тяло кафеникаво- 
черно. Понякога в основата на задните тибии с няколко стърчащи 
косъмчета. 6—9 mm 2. L. (L.) alienus (Foster). 

10 (9) Главата понякога толкова широка, колкото гърдите. Краката винаги 
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без стърчащи космици. Често гърдите червеникави, 6—8 mm , . 
 3, L. (L.) brunneus (L a t r.). 

11 (8) Скапусът и тибиите c многобройни стърчащи космици. 7—9 mm 
 1. L. (L.) niger (L.), 4. L. (L.) emarginatus (01). 

12 (5) Главата приблизително широка колкото гърдите или по-широка от 
тях. Очите с многобройни къси стърчащи космици между фасетките. 

13(16) Предните тибии и скапусът със стърчащи космици. 
14(15) Скапусът и тибиите сплеснати . . . 8. L. (Ch.) meridionalis (Bond r.). 
15(14) Скапусът и тибиите c овално сечение... 7. L. (Ch.) umbratus (N у 1.). 
16(13) Предните тибии и скапусът без стърчащи космици. 
17(18) 4,5—5,5 mm. Петиолусът отзад с тясна дълбока изрезка. На задтил- 

ния край на главата по-малко от 10 стърчащи космици  
 11. L. (Ch.) bicornis (F о г s t.). 

18(17) 6—8 mm. Петиолусът отзад c широко закръглена или триъгълна 
вдлъбнатина на горния край. На задтилния край на главата повече 
от 10 космици. 

19(20) Стърчащите космици на тялото къси. На върха на коремчето дължи- 
ната на стърчащите космици по-малка с 0,3 от максималната ширина на 
задните тибии 10. L. (Ch.) mixius (N у 1.). 

20(19) Стърчащите космици на тялото дълги. На върха на коремчето дъл- 
жината им по-голяма с 0,5 от максималната ширина на задните ти- 
бии   9. L. (Ch.) affinis (S с h е n с k.) 

M ъ ж к и 
1 (2) Отворът на метаплевралните жлези гол  
 6. L. (D.) fuliginosus (L a t г.). 

2 (1) Отворът на метаплевралните жлези обкръжен с тънки космици. 
3(10) Мандибулите с 1 апикален зъб; дъвкателният край гладък. 
4 (7) Тибиите и скапусът със стърчащи или полустърчащи космици. 
5 (6) Субгениталната пластинка със силно закръглени странични стени и 

прегънат заден край 4. L. (L.) emarginatus (О 1.). 
6 (5) Субгениталната пластинка правоъгълна, с прав или изпъкнал заден 

край 1. L. (L.) niger (L.). 
7 (4) Тибиите и скапусът без стърчащи космици. 
8 (9) Задтилният край на главата без стърчащи космици. 

Крилата в основната половина затъмнени ... . ,   
 3. L. (L.) brunneus (L a t г.). 

9 (8) Задтилният край на главата със стърчащи космици. Крилата проз- 
рачни  2. L. (L.) alienus (F 6 r s t.), 

10 (3) Мандибулите освен с апикален зъб винаги и с предапикален зъб, 
и често с няколко малки зъбеца на дъвкателната повърхност. 

11(12) Петиолусът нисък и дебел; неговият горен край в профил закръглен 
 12. L. (A.) carnioliens М ay г. 

12(11) Петиолусът висок и тънък, неговият горен край в профил заострен. 
13(14) Главата значително по-тясна от гърдите. Мандибулите само с апи- 

кални и предапикални зъбчета 5. L. (С.) flavus (F.). 
14(13) Главата с ширина, колкото и гърдите. На мандибулите освен апи- 

калните и предапикалните зъби като правило с малки зъбчета на дъв- 
кателния край. 

15(18) Скапусът и(или) тибиите с единични стърчащи или полустърчащи 
космици. 

16(17) Челото блестящо, с много тънка микроскулптура  
 8. L. (Ch.) meridionalis (Bond r.). 
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17(16) Челото матово или слабо блестящо, с изявена микроскулптура. . 
 7. L. (Ch.) umbratus (N у 1.). 

18(15) Скапусът и тибиите без стърчащи или полустърчащи космицн. 
19(30) Космиците на коремчето по-малко от 0,4 от максималната ширина 

на задните тибии 10. I. (Ch.) mixtus (N у 1.). 
20(19) Космиците на коремчето повече от 0,7 от максималната ширина на 

задните тибии. 
21(22) Петиолусът с дълбоко тясно вдлъбване на горния край. Космиците 

на горната страна на коремчето редки. .11. L. (Ch.) bicornis(F б r s t.). 
22(21) Горният край на петиолуса с широко полукръгло вдлъбване. Кос- 

миците на горната страна на коремчето обилни   
 9. L. (Ch.) affinis (S с h е n с k.). 

Подрод Lasius s. str. F a b r i c i u s, 1804 

Диагноза. Главата на работничките обикновена. Очите при работ- 
ничките като правило големи; техният диаметър повече от 0,2 от ширината на 
главата. Тялото на работничките обикновено тъмно. Максиларните палпи 
дълги, завиващи зад средата на растоянието от устата до задтилното отвър- 
стие. Отворът на метаплевралните жлези у всички касти обкръжен с много- 
бройни тънки космици. Женските големи, ширината на главата при повечето 
видове очевидно по-малка от ширината на гърдите. Очите на женските без 
стърчащи космици. 

Б и о н о м и я. Женските основават нови семейства самостоятелно. 
Гнездят в земята или мъртвата дървесина. Семействата като правило са 
моногинни, но понякога олигогинни. Херпетобионти или дендробионти. 
Хранят се с малки безгръбначни и техните трупове; развъждат и използват 
за получаване на медена роса колониите от въшки. 

1. Lassius (Lasius) niger (Linnaeus, 1758) 

L. nigra Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:58 (Formica, $, Europe); La trei- 
1 1 e, 1802, Hist. Nat. Fourmis, 156, Formica, 5 6); F o r е 1, 1892:307; Атанасов, 
1934:165; 1936: 224; 1952:66; 1964:85. 

Пълна c н н o н и м и я. Wilson (1955, р. 59). 

Работнички. Дължината на тялото 3,1—5,0 шш. Главата еднакво 
дълга и широка; задният ръб прав; страните умерено изпъкнали; окципи- 
талните ъгли закръглени. Мандибулите с 9 остри зъбчета. Клипеусът с прав 
преден зъб и добре очертан кил. Челната площадка хлътнала; челните дъги 
неясно очертани, с почти успоредни страни. Очите големи; оцелите много 
малки и неясно очертани. Дръжката на антените по-дълга с 1/4 от своята 
дължина от задния ръб на главата. Камшикът в края слабо надебелен, пър- 
вото членче повече от 2 пъти по-дълго от второто; останалите постепенно на- 
дебеляващи. Тораксът в профил изпъкнал. Промезонотумът равно изпъкнал; 
пронотумът напред полегат; шевът между двата доста дълбок. Метанотумът 
хлътнал; епинотумът тесен, наклонен назад, отгоре изгърбен и образуващ 
почти тъп ъгъл, но понякога прав. Щнтчето по-ниско от проподеума, в про- 
фил клиновидно, отпред леко изпъкнало или право, отзад слабо вдлъбнато. 
В анфас правоъгълно, с почти успоредни страни, отгоре леко закръглено или 
почти право. Окраската черно-кафява до кафява; тораксът и щитчето често 
по-светли; пронотумът понякога тъмен. Мандибулите, дръжките на антените, 
върхът на камшика, понякога и целият камшик, тарзусите, често тибиите и 
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Фиг. 69. Глави на работничка (а), женска (б) и мъжка (в), антени на работничка (г) 
и мъжка (д), мандибули и палпи на работничка (е) и мъжка (ж), коремче (з),торакс в 

профил (к) и отгоре (и) на работничка Lasius (L.) niger (по S 11 t z. 1939) 

бедрата червено-кафяви. Окраската от сиво-кафява до черна с всички пре- 
ходи между тях. Мандибулите надлъжно набраздени. Цялото тяло гладко и 
матово гланцирано. Тялото с прилежащи космици. Задтилният край на 
главата, върхът на гърдите, коремчето, скапусът и краката със стърчащи 
космици. 
Женски (фиг. 69). Дължината на тялото 8,1—9,0 mm. Главата по- 

тясна от торакса, по-широка, отколкото дълга; страните напред конвертиращи 
както при работничките. Челната бразда и оцелите ясно очертани. Тораксът 
по-тесен от коремчето; в профил промезонотумът слабо изпъкнал, със стръ- 
мен наклон напред; проподеумът назад по-стръмен и леко закръглен. Щит- 
чето по-високо, отколкото широко; страните изпъкнали, с изрезка в средата 
и заоблени ъгли. Окраската тъмнокафява, черно-кафява до черна; мандибу- 
лите, клипеусът, антените червено-кафяви до кафяви, дръжките често по- 
тъмни. Краката кафяви до светлокафяви: бедрата кафяви, тибиите по-свет- 
ли, ставите и тарзусът червено-кафяви. Главата матова, отзад по-силно 
гланцирана. Тораксът гладък; гърбът по-силно гланциран от главата; корем- 
чето по-матово. Мандибулите грубо надлъжно набраздени. Окосмяването 
почти, както при работничките. Крилата стъкленосветли, жилкуването и 
птеростигмата светлокафеникаво-жълти, в основата по-тъмни. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,5—4,2 mm. Главата по-широка, 
отколкото дълга; задният ръб леко изпъкнал, почти прав; страните изпък- 
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нали. Мандибулите с изпъкнал вътрешен ръб, без зъбчета, накрая с апи- 
кален зъб. Клипеусът силно изпъкнал, с прав преден край и изправен кил. 
Челната площадка и челната бразда ясно очертани. Членчетата на антените 
2 пъти по-дълги, отколкото широки; първото членче към края надебелено. 
Тораксът в профил отгоре равен, напред стръмен, назад по-стръмно падащ; 
мезонотумът много по-висок от пронотума. Щитчето по-високо, отколкото 
широко, в анфас със слабо изпъкнали страни, отгоре почти равно, със за- 
кръглени ъгли. Окраската тъмнокафява до черно-кафява. Мандибулите, 
дръжката на антените, камшикът, краката кафяви до светлокафяви, ставите 
по-светли, тарзусите жълто-кафяви. Матово гланцирани. Челната площадка 
гланцирана. Окосмяването и крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в бореалния пояс на Палеарктика 
и западните части на САЩ. В степната зона е разпространен във влажни ме- 
стообитания, на юг в Палеарктика — в планините. В планините на Средна 
Азия отсъства и се замества от близкия L. flcivescens М а у г. 

В България се среща повсеместно, като в планините достига 1600 m 
надм. в. 

Б и о н о м и я. Обитава равнинни, хълмисти, подпланински, сухи, 
слънчеви и пустеещи терени, речни долини, пътища и културни ландшафти 
(градини, паркове, стопански дворове, населени места, гробища). Гнезди 
по ливади, поляни, пасища, оголени хълмове, до ручеи, сред камъни в сме- 
сени, букови и иглолистни гори. Гнездата изгражда под камъни, в'загнили 
дънери, под кората на дървета, в земята, с малка куполка от пръст. Повече- 
то от гнездата в дърветата са на влажни места и имат картонен строеж. Уста- 
новени са предимно в глинесто-песъчливи почви и по-малко в песъчливи и 
каменисти почви. Голям процент от гнездата са на влажни почви. 

Установено е, че в строежа на гнездата си L. niger показва характерна 
черта да се адаптира към всички възможни екологични среди, което обу- 
славя неговото широко разпространение (Атанасов, 1952). 

Гнездата са обрасли с треви, което е във връзка с отглеждането на лист- 
ни и коренови въшки. Храната на L. niger е разнообразна: сладък сок от 
листните и кореновите въшки, които отглежда, нектар от растенията, раз- 
лични животински продукти. Заселва се в къщите, прониква бързо до захар, 
захарни изделия и хранителни продукти. В пчелините прониква в кошерите 
до меда и пилото, които замърсява и унищожава. Голямо гнездо събира за 
1 година 1 kg медена роса от листните въшки. Лови дребни насекоми или 
събира техните трупове. 

В някои гнезда са установени случайни мокрици и дребни твърдокрили. 
При защита на гнездата си проявява смелост, борбеност и даже агресивност, 
особено към L. flavus. 

Като типичен представител на трофобиотично хранене вреди с развъж- 
дането на листни въшки. Вреден е с присъствието си в домовете, сладкарни- 
ците и ресторантите. 

2. Lasius (Lasius) alienus (Forster, 1850) 

L. aliena F 6 r s ter, 1850, Hymenopt. Stud., 1:36 (Formica, $$$. Lousberg, Aac- 
hen, BRD). 

C и н o н и м и я. Wilson (1955, p. 77). В работите по фауната на България 
този вид също се определя като var. alienoniger For. (F о r е 1, 1892; Атанасов, 
1936; 1952). 
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Работнички. Дължината на тялото 2,1—4,0 mm. По-малки от 
L. niger; структурата на тялото еднаква, но по-нежна, а краката и антените 
по-тънки. Окраската по-светла, понякога по-тъмна; тораксът най-често по- 
светъл. Мандибулите, антените и тарзусите, тибиите и бедрата червено- 
кафяви. Цялата окраска по-светла, отколкото при L. niger. Главната раз- 
лика между този вид и L. niger в липсата на стърчащи космици по дръжките 
на антените и тибиите и на челната бразда. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 7,2—9,0 mm. По големина и струк- 

тура на тялото сходни с L. niger. По-светли или по-тъмнокафяви, с червени- 
кав блясък. Мандибулите. антените и краката червено-кафяви или по-свет- 
ли; тораксът в основата на крилата червено-кафяв. Окраската изцяло по- 
светла, отколкото при L. niger. Дръжките на антените и тибиите без стър- 
чащи космици. Прилежащите космици по-малко, отколкото при L. niger. 
Крилата стъкленосветли; жилкуването и птеростигмата бледокафеникаво- 
жълти; жилките в основата на крилата и субкостата по-тъмни. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,3—3,5mm. По-малки от мъжките 
иа L. niger, обаче формата на тялото почти еднаква. По-светло или по-тъмно- 
кафяви; мандибулите, антените и краката по-светли. Тораксът в основата 
на крилата червеникаво-кафяви. Дръжките на антените и тибиите без стър- 
чащи космици. Крилата стъкленосветли; жилкуването и птеростигмата 
бледокафеникави; жилките в основата на крилата и субкостата по-тъмни. 

Разпространение. Трансхолоарктичен вид. В Палеарктнка 
ареалът на този вид достига на юг повече в сравнение с L. niger. Северната 
граница на разпространение на L. niger в бившия СССР приблизително съв- 
пада със северната граница на тайгата, а северната граница на L. alienus — 

със северната граница на горската степ. 
Обикновен за цяла България, като в планините достига 1500 m надм в. 
Биономия. Обитава сухи, пустеещи, каменисти, варовити и мер- 

гелни терени, подпланински и хълмисти местности. Гнезди по ливади, поля- 
ни, сред храсти, камъни, до ожънати ниви, градини и иглолистни насажде- 
ния. Гнездата изгражда предимно под камъни, в земята, в корени на дървета 
и рядко в загнили дървета. Този литофилен вид е установен най-често в гли- 
несто-песъчливи, планинсколивадни, песъчливи и хумосно-карбонитни поч- 
ви. В някои гнезда са установени плодчета от Thymus sp., плодчета и цветни 
части от Helianthemum vulgare, Labiatae и др., коренови и рядко листни 
въшки, някои Isopoda, ларви от Cetonia, Hemiptera и Coleoptera (Ата- 
насов, 1952). 

3. Lasius (Lasius) hrunneus (L a t г e i 1 1 е, 1798) 

L. brunnea Latreille, 1798, Ess. Fourm. France, 41 (Formica, $ $, Brive, France)! 
N у 1 a n d e r, 1856, Ann. Sci. Nat., 5:68 (Formica, 8); F o r е 1, 1892:307; А т а н a c o в, 
1934:165; 1952:85; 1964:85. 

Синонимия. Wilson (1955). В работата на Форел по фауната на България 
(F Orel, 1892) този вид е определен като Lasius alienobrunneus; под названието L. Ьгип- 
neus фигурира L. emarginatus. 

Работнички. Дължината на тялото 2,5—4,0 mm. Формата на 
главата както при L. niger. Мандибулите с 9 зъбчета, с 2 големи апикални и 
2—3 по-малки между другите. Клипеусът с ясен кил. Челната бразда фина, 
ясна, достигаща предната оцела. Оцелите много малки, ясно очертани; 
очите по-малки, отколкото при L. niger. Дръжките на антените по-дълги с 
1/4 от задния ръб на главата. Тораксът малко по-тесен от главата, но другата 
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структура на тялото както при L. niger. Щитчето в анфас по-високо, от- 
колкото широко; страните доста изпъкнали, горе слабо вдлъбнати. Окрас- 
ката жълто-кафява или жълто-червена. Главата по-тъмна; страните й по- 
светли; коремчето още по-тъмно. Антените, мандибулите, щитчето, краката, 
тораксът, камшикът към върха жълто-кафяви или целият по-тъмен. Всички 
части на тялото силно гланцирани. Цялото тяло с фини, по-сиви прилежащи 
и редки стърчащи космици. Без тях по тибиите и скапуса. Задтилният край 
на главата с единични космици; бузите без космици. 
Женски. Дължината на тялото 6,5—8,5 mm. Главата широка кол- 

кото торакса; тораксът със структура както при L. niger. Клипеусът с 
кил. Челната бразда ясно очертана. Щитчето широко; страничните ръбове 
по-стръмни, горният ръб вдлъбнат, ъглите късо закръглени. Черно-кафяви; 
главата малко по-тъмна; често гърдите червено-кафяви; дръжките на анте- 
ните жълти; камшикът най-често по-тъмен. Мандибулите и предният ръб на 
главата кафяви до червено-кафяви. Краката жълто-червеникави; бедрата 
често малко по-тъмни. Окосмяването, както при работничките. Крилата 
(външната и вътрешната третина) стъкленобели, останалите части кафяво 
опушени; жилкуването и стигмата кафяви; субкостата по-тъмна. 

Мъжки. Дължината на тялото 4,0—5,1 mm. Главата широка кол- 
кото торакса; структурата на торакса както при L. niger. Мандибулите с 
остър апикален зъб, изпъкнали, без зъби на вътрешния ръб. Клипеусът със 
закръглен кил; челната бразда дълбока, раздвоената й горна част обхващаща 
предната оцела. Щитчето сходно с това на работничките; горният му ръб 
повече вдлъбнат, ъглите остри. Черно-кафяви; мандибулите, антените и 
краката кафяви; върхът на антените и тарзусите по-светли. Главата матова, 
микроскопски фино пунктирана. Тораксът слабо, коремчето силно гланци- 
рано. Прилежащите космици оскъдни. Крилата оцветени както на жен- 
ските. 

Разпространение. Среща се в Западна и Средна Европа, на 
север до Англия, Дания, Норвегия, Швеция, в бившия СССР — в Украйна, 
долното Поволжие, Крим, Кавказ. 

В България е разпространен повсеместно. В планините достига 1100 m 
надм. в. 

Б и о н о м и я. Обитава сухи терени с дребна храстовидна растител- 
ност, редки гори, върху песъчливи почви, а в планините — долната ивица 
на смесения горски пояс. По-рядко е познат от културния ландшафт (ниви, 
градини) и открити места. Изгражда гнездата си в мъртви дървета, паднали 
стволове, под кората и в корените, а понякога и в стари загнили плодови 
(черешови, ябълкови, орехови), липови, кленови, тополови и върбови дърве- 
та. Установени са гнезда в земята и под камъни. 

4. Lasius (Lasius) emarginatus (Olivier, 1791) 

L. emarginata Olivier, 1791, Encycl. Meth. Insect., 6:494 (Formica, S’, France). 
L a t r e i 1 1 e, 1802, Hist. Nat. Fourmis, 163 (Formica, $ 6); Атанасов, 1 964:85 ($) 

Синонимия. Wilson (1055, p. 89). В работата на Форел за фауната на 
България (F о г е 1, 1892) този вид е определен като L. brunneus. 

Работнички. Дължината на тялото 2,5—4,0 mm. Главата по- 
широка от торакса, по форма сходна с тази на L. niger, страните й по-прави. 
Клипеусът с. равен кил; челната бразда много фина, не по-дълга от челните 
дъги. Дръжката на антените по-дълга с 1/4 от дължината си от задния ръб 
на главата. Щитчето сходно с L. niger, отгоре право или в средата леко вдлъб- 
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нато, ъглите му закръглени. Главата тъмнокафява до кафява, страните й 
по-светли; мандибулите по-светли. Антените, краката и тораксът светлочер- 
веникави до жълто-червени; коремчето по-тъмнокафяво. Тялото микроскоп- 
ски фино пунктирано, гланцирано. Прилежащите космици фини, сиви; 
стърчащите космици кафеникави, средно дълги и средно обилни, особено 
по коремчето. Тибиите, скапусът и бузите със стърчащи космици. 
Женски. Дължината на тялото 7,2—9,0 mm. Главата явно по-тясна 

от гърдите, формата й както при L. niger. Клипеусът с равен, неясно очер- 
тан кил. Челната бразда ясно очертана, достигаща предната оцела. Дръж- 
ките на антените по-дълги с по-малко от 1/4 от задния ръб на главата. Ме- 
зонотумът в профил по-равен. отколкото при L. niger. Щитчето по-високо, 
отколкото широко; страните изпъкнали; горният ръб прав или вдлъбнат; 
ъглите широко закръглени. Окраската светлокафява, гланцирана; предната 
част на главата по-тъмна; бузите, мандибулите и дръжките на антените 
светлокафяви; камшикът малко по-тъмен; коремчето кафяво. Тялото с фини, 
полегнали, по-сиви пубесцентни космици. по-гъсти по главата. Дръжките 
на антените и тибиите със стърчащи кафеникави космици, Крилата стъклено- 
светли; жилкуването и стигмата бледокафеникави; субкостата кафява. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3.5—4,2 mm. Главата напред много 
малко стеснена в сравнение с L. niger. страните прави. Мандибулите с апи- 
кални зъбчета. Челната бразда ясна, дълбока, стигаща до предната оцела. 
Тораксът по-широк от главата. Страничните ръбове на щитчето слабо из- 
пъкнали, горният му ръб прав. Окраската на торакса кафява; главата и 
коремчето най-често по-тъмни; антените и краката светложълтеникави. Ше- 
вът на торакса жълт. Главата и тораксът матови; коремчето слабо гланцира- 
но. Скапусът и тибиите обикновено с полустърчащи космици. Крилата по 
окраска еднакви с женските. 

Разпространение. Среща се в Южна Европа от Португалия 
до Балканския полуостров, на север до Южна Полша, в Северна Африка, 
Ливан, Турция, Иран, Кавказ. 

Известен от районите на Белоградчик, Тутракан, Балчик, Елена, местн. 
Карандила над Сливен, Родопите (Асеновград), Беласица (Петрич). 

Биономия. Обитава топли и сухи равнини, хълмисти, полупланин- 
ски терени. Изгражда гнездата си в изгнили дървета, под кората и в коре- 
ните им, рядко под камъни, в земята. Строи картонени гнезда и отделя спе- 
цифична миризма, която се приема като защитно средство. 

Крилатите индивиди се срещат от края на юли до началото на септември. 

Подрод Cautolasius Wilson, 1955 
Bull. Mus. Compar. Zool., 113:13 (Lasius subg., типусен вид Formica flava Fab- 

ric i u s, 1781, по първоначално означение). 
Диагноза. Главата на работничките с обикновена форма. Очите 

на работничките малки, диаметърът им с 0,17 по-малък от ширината на гла- 
вата. Тялото на работничките жълто или тъмнокафяво-жълто. Максилар- 
ните палпи на работничките и женските къси, недостигащи средното раз- 
стояние от устата до задтилното отвърстие. Отворът на метаплевралните 
жлези при всички касти обкръжен с многобройни тънки космици. Женски- 
те големи, ширината на главата им по-малка от ширината на гърдите, очи- 
те им с многобройни къси космици между фасетките. 

Биономия, Женските основават нови семейства самостоятелно. 
Гнездата са. в земята, често с надземни землисти хълмчета. Семействата са 
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Фиг. 71. Мъжка (а), женска (б), и работничка (в) Lasius (D.) fuliginosus (ориг.) 

те максиларни палпи 5-членни. Клипеусът с изравнен кил. Щитчето по- 
ниско, отколкото при работничките; горният му ръб закръглен. Окраската 
както при работничките. Главата грапава; скулптурата както при работнич- 
ките; мезонтумутът и коремчето с единични разпръснати точки. Окосмява- 
нето и крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в Европа на север до Англия. 
Средна Швеция, Норвегия и Финландия. В бившия СССР обикновен до юж- 
ната граница на подзоната на тайгата в Европейската част и в Приморския 
край. Отделни изолирани популации има в Северен Казахстан и в Южен 
Сибир. В планините на Средна Азия отсъства. 

В България е разпространен на цялата територия в нископланинските 
гори до 1000 m надм. в. 

Биономия. Гнезди предимно в широколистни (дъб, габър, бреза) 



Фиг. 70. Глава (а) и петиолус (б) на голяма работничка Lasius (С.) 
flavus (ориг.) 

изпъкнали, напред умерено конвергиращи; окципиталните ъгли широко 
закръглени. Клипеусът и челната площадка със слабо очертан кил. Челни- 
те дъги прави; челната бразда ясна и стигаща до предната оцела. Тораксът 
в профил напред падащ стръмно, силно изпъкнал, назад по-стръмен, равно- 
мерно, изпъкнал. Щитчето в анфас по-широко от височината си, отгоре дълбо- 
ко изрязано; страните изпъкнали; ъглите закръглени. Окраската кафява; 
мандибулите и бузите червено-кафяви до жълто-кафяви; долната страна, 
основата и краят на коремчето по-светли; антените и краката жълти, поня- 
кога тези части по-тъмни. Гланцирани, особено гърбът. Окосмяването как- 
то при работничките. Крилата стъкленосветли, в основата и до половината 
леко кафеникави; жилкуването и стигмите бледокафеникави, основата на 
крилата и субкостата по-тъмни. 

Мъжк и. Дължината на тялото 3,0—4,1 mm. Задният ръб на главата 
равномерно изпъкнал; окципиталните ъгли закръглени. Челната бразда 
неясна, стигаща до предната оцела. Мандибулите с 1 апикален зъб, вътреш- 
ният ръб рядко с няколко зъбчета. Щитчето сходно с това у женските; стра- 
ните по-силно изпъкнали, горната страна малко по-дълбоко изрязана; ъгли- 
те по-късо изрязани. Черно-кафяви; мандибулите кафяви; краката и анте- 
ните жълто-кафяви, дръжките и тарзусите често по-тъмни. Гланцирани. 
Прилежащите и стърчащите космици по-оскъдни, отколкото при женските. 
Крилата както при женските. 

Разпространение. Транспалеарктичен бореален вид. На юг 
ареалът му (Алжир, Кавказ, планините на Средна Азия) достига високо в 
планините. 

Среща се по цялата територия на България до 2000 m надм. в. 
Б и о н о м и я. Обитава сравнително влажни биотопи — гори, ливади 

и заблатени участъци. В гората гнездата са в земята или под камъните. На 
откритите участъци обикновено строи землисти хълмчета, често обраснали 
с мъх и трева. 
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Подрод Dendrolasius R u z s к у, 1912 
Учен. Зап. Казанск. Ветерин. Ин-та, 29:630 (Lasius subg.; типусен вид Formica 

fuliginosa L a t г е i 1 1 е, 1798, по моиотипия). 

Диагноза. Главата на работничките сърцевидна с дълбока вдлъб- 
натина на задтилния край. Очите на работничките добре развити. Тялото 
черно, блестящо. Максиларните палпи къси. Отворът на метаплевралната 
жлеза при женските и мъжките без космици. Женските сравнително неголе- 
ми, но забележимо по-големи, отколкото при работничките; ширината на 
главата по-голяма от ширината на гърдите. Скутумът на женските надвис- 
ващ над пронотума, Мравки с остра миризма, сходна на ароматен здравец. 

Биономия. Женските създават семейство по паразитен път в гнез- 
дата на Chthonolasius (L. umbratus, L. meridionalis). Това е забележителен 
факт, тъй като Chthonolasius са временни социални паразити на Lasius s. 
str. Възрастните семейства са големи, съставени от 1000 индивида. Всички 
видове са дендробионти, строят гнезда от картон в дупките на стари дървета, 
понякога в земята. Често строят специални постройки от стърготини над 
колониите въшки на стволовете на дърветата. 

6. Lasius (Dendrolasius) fuliginosus (L a t г е i 1 1 е, 1798) 

L. fuliginosa L a t r e i 1 1 e, 1798, Essai Fourmis France, 36 (Formica, Brive, 
France); F o r е 1, 1892:407; А т а н a c o в, 1934:167; 1936:234; 1952:66; 1964:65 ($$<}). 

Синонимия. Wilson (1955, p. 138). 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—6,0 nun. Главата по- 
широка от торакса, по-широка, отколкото дълга, приблизително със сърце- 
видна форма; страните доста изпъкнали; задният ръб широко изрязан; окци- 
питалните ъгли тъпо закръглени. Мандибулите с 10—11 малки остри зъбче- 
та; апикалният зъб дълъг и остър. Максиларните палпи 6-членни, понякога 
5-членни; лабиалните 4-членни. Клипеусът силно изпъкнал, с прав преден 
край и фин кил. Челната площадка ясна; челната бразда слабо очертана. 
Дръжките на антените по-дълги с 1/4 от дължината си от задния ръб на гла- 
вата. Оцелите малки и ясно очертани. Тораксът отпред равномерно изпък- 
нал; проподеумът надолу вдлъбнат. Щитчето високо колкото проподеума, 
в анфас със силно изпъкнал горен край, страните му почти прави, в профил 
почти клиновидно. Черно гланцирани; мандибулите, дръжката на антените 
и бедрата тъмнокафяви; камшикът и тибиите по-светли; тарзусите жълто- 
кафяви. Цялото тяло микроскопски фино, шагреновидно пунктирано; ман- 
дибулите фино надлъжно набраздени. Прилежащи космици оскъдни; оскъд- 
ни стърчащи космици по мандибулите, клипеуса, гърба и щитчето; с по- 
дълги такива космици по коремчето, особено по ръбовете му. 

Женски (фиг. 71). Дължината на тялото 6,0—6,6 mm. Главата по 
форма почти както на работничките, малко по-широка. Горният ръб на щит- 
чето в анфас по-равно закръглено, отколкото при работничките. Коремчето 
в размножителния период по-голямо. Скулптурата и окраската както при 
работничките; прилежащите косми малко повече. Тялото с многобройни 
стърчащи космици. Проксималната половина на крилата опушена в кафе- 
никаво; жилкуването бледокафяво. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 4,5—5,0 mm. Главата еднакво широка 
и дълга; със сърцевидна форма и тъпо закръглени окципитални ъгли. Ман- 
дибулите с остър апикален зъб, без други зъбчета. Понякога едната или две- 
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Фиг. 71. Мъжка (а), женска (б), и работничка (в) Lasius (D.) fuliginosus (ориг.) 

те максиларни палпи 5-членни. Клипеусът с изравнен кил. Щитчето по- 
ниско, отколкото при работничките; горният му ръб закръглен. Окраската 
както при работничките. Главата грапава; скулптурата както при работнич- 
ките; мезонтумутът и коремчето с единични разпръснати точки. Окосмява- 
нето и крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в Европа на север до Англия, 
Средна Швеция, Норвегия и Финландия. В бившия СССР обикновен до юж- 
ната граница на подзоната на тайгата в Европейската част и в Приморския 
край. Отделни изолирани популации има в Северен Казахстан и в Южен 
Сибир. В планините на Средна Азия отсъства. 

В България е разпространен на цялата територия в нископланинските 
гори до 1000 m надм. в. 

Б и о н ом и я. Гнезди предимно в широколистни (дъб, габър, бреза) 



или иглолистни (бор, ела) дървета. Гнездата са от картон и достигат много 
големи размери. В тях мравките активно регулират температурата, поддър- 
жайки я оптимална за развитие на ларвите (Кр авченко, 1973). Често 
семействата заемат няколко гнезда, при което главното картонено гнездо се 
намира в дървото, а допълнителните могат да бъдат в земята или под камъни. 
Числеността на мравките в гнездото достига 100 000 индивида. 

За разлика от всички други видове от род Lasius този вид охранява те- 
ритория, която заема от семействата на L. fuliginosus и Formica s. str. На 
тази територия се намира мрежа от постоянни пътеки, съединяващи както 
гнездата, така и дърветата, на които се намират колонии от въшки, На пъте- 
ките има неголеми подземни гнезда („станции“), обитавани от постоянни 
групи фуражосъбирачи. Храната, събрана на индивидуални участъци, 
фуражосъбирачите пренасят в своята „станция“, а след това по щафета я 
предават в гнездата. L: fuliginosus активно унищожава живите насекоми, 
в това число и вредителите на горското стопанство. 

Брачният му полет е през юни—юли — по-рано, отколкото при всички 
останали Lasius, което е свързано с активната терморегулация в гнездата му. 

Подрод Chthonolasius Ruzsky,. 1912 
Учен. Казанск. Ветер. Ин-та, 29:630 (Lasius subg., типусен вид Formica umbrata 

N у 1 a n d е г, 1946, по последно означение, 1925). 

Диагноза. Главата на работничките с обикновена форма. Работнич- 
ките мономорфни; очите им малки, с диаметър, по-малък с 0,17 от ширината 
на главата, без оцели. Тялото на работничките жълто. Максиларните палпи 
на работничките и женските къси, недостигащи средното разстояние от уста- 
та до задтилния отвор. Отворът на метаплевралните жлези при всички кас- 
ти обкръжен с многобройни тънки космици. Женските сравнително малки, 
но забележимо по-големи от работничките; ширината на главата им равна 
на ширината на гърдите или по-широка. Очите на женските с многобройни 
къси космици между фасетките. Мравки, издаващи остра миризма, напомня- 
ща миризлив здравец. 

Б и о н о м и я. Временни социални паразити; женските основават 
семейства в гнездата на Lasius s. str. Геобионти. Гнездата в земята, понякога 
картонени. Биологията слабо изучена. 

7. Lasius (Chthonolasius) umbratus (N у 1 a n d е r, 1846) 

L. umbrata N у 1 a n d e r, 1846, Acta Soc. Sci. Fennicae, 2:1048 (Formica, $?(?, 
Helsingfors, Finland); M a y r, 1861:50 (Lasius); F o r е 1, 1892:307; Wilson, 1955: 
150; C o 1 1 i n g v o o d, 1963:145; Атанасов, 1964:86 ($ $ 31). 

Синонимия. Wilson (1955, p. 150) c поправки Colling wood (1963, 
p. 145). 

Работнички, (фиг. 72, 73). Дължината на тялото 4,0—5,5 mm. 
Главата малко по-широка, отколкото дълга, с прав заден ръб, в средата леко 
вдлъбната; страните слабо изпъкнали; окципиталните ъгли широко закръг- 
лени. Мандибулите с 8 (рядко 9) зъбчета. Лабиалните палпи от 4 еднакви 
членчета; максиларните от 6 различни членчета, първото късо, следващите 
почти еднакви, 4-ото по-късо от следващите две. Клипеусът с равен преден 
край и изравнен кил. Челните дъги почти прави; челната бразда едва очер- 
тана назад. Оцелите много мънички; очите малки. Дръжките на антените 



Фиг. 72. Мъжка (а), женска (б) и работничка (в) Lasius (Ch.) umbratus (ориг.) 

по-дълги с 1/3 от дължината си от задния ръб на главата. Първото членче на 
камшика по-дълго от останалите, последното най-дълго и широко. Тораксът 
подобен на L. flavus. Скапусът и тибиите овални в сечение. Щитчето в анфас 
относително широко; страните слабо изпъкнали; горният ръб в средата уме- 
рено изрязан; ъглите закръглени. Тялото кафеникаво-жълто, червеникаво- 
жълто до светложълто; краят на антените по-тъмни. Тялото фино пунктира- 
но. Гланцирани; тораксът отгоре по-матов. Прилежащите космици фини, 
гъсти, жълто-сиви. Стърчащите космици дълги и гъсти, особено на предните 
и средните тибии. Скапусът и бузите със стърчащи космици. 
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Женски. Дължината на тялото 7,0—8,0 mm. Главата широка кол- 
кото или малко по-широка от торакса, но по-широка от дължината си; зад- 
ният ръб вдлъбнат; страните изпъкнали; ъглите закръглени. Мандибулите с 
8 зъбчета. Клипеусът с равен преден край и закръглен кил. Челните дъги 
извити; челната бразда достигаща предната оцела. Дръжката на антените 
по-дълга с 1/4 от задния ръб на главата; камшикът както при работнички- 
те. Скапусът и тибиите овални в сечение. Щитчето в анфас малко по-широко, 
отколкото дълго, със слабо изпъкнали страни; горният ръб леко вдлъбнат; 
ъглите късо закръглени. Тъмни или по-светлокафяви; мандибулите, дръж- 
ките на антените и краката светлокафяви. Окосмяването както при работнич- 
ките. Коремчето с копринен блясък. Крилата стъкленосветли; проксимална- 
та половина кафеникава; жилкуването и стигмата светлокафяви; субкостата 
по-тъмна. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3,5—4,8 mm. Главата с еднаква дъл- 
жина и ширина; задният ръб леко изпъкнал. Мандибулите със 7—8 слабо 
изразени зъбчета и голям апикален зъб. Челните дъги прави; челната бразда 
ясна, достигаща предната оцела. Дръжките на антените по-дълги от задния 
ръб на главата с по-малко от 1/4. Членчетата на камшика двойно по-дълги, 
отколкото широки; първото в края крушовидно надебелено. Главата кафя- 
ва до тъмнокафява; тораксът и коремчето кафяви; дисталният край на ман- 
дибулите, дръжката на антените и краката светлокафяви; камшикът и тар- 
зусите жълтеникави. Прилежащите космици по тялото, дръжките на анте- 
ните и тибиите не много гъсти, дълги. Цялото тяло с умерено гъсти, къси, 
бледожълти стърчащи космици, по-обилни и по-дълги на долната страна и 
края на коремчето. Очите добре окосмени. Крилата както при женските. 

Разпространение. Трансхолоарктичен бореален вид. Раз- 
пространен в цяла България, в планините достига 1400 m надм. в. 

Биономия. Често съжителства с L. umbratus, L. emarginatus, L. 
niger, L. alienus и L. brunneus. Гнездата му са в земята или в мъртвата дър- 
весина. 

8. Lasius (Chthonolasius) meridionalis (В о n d r о i t, 1917) 

L. meridionalis B o n d r o i t, 1917, Bull. Soc. Ent. France, 86:177 (Formicina, 
Aveyron, France); Collingwood, 1970:102 (Lasius); A g o s t i, Collingwood, 
1987:281. 

=rabaudi Wilson, 1955:168; Collingwood, 1963:156; Kutter, 1977: 
234 (nec Bon droit, 1917); F o r е 1, 1892:306 (L. umbratus). 

Синонимия. Collingwood (1979, p. 102). 

Вид, сходен c L. umbratus; разликата от него по следните признаци: 
1. Петиолусът на работничките висок, с прав, закръглен, понякога даже 

заострен горен край без изрезка. 
2. Скапусът и краката на работничките леко, а при женските — силно 

сплеснати. 
3. Скулптурата на женските и мъжките развита по-слабо, особено на 

челото. 
4. Мандибулите при мъжките с леки зъбчета на дъвкателния край. 
Разпространение. Франция, Швейцария, Италия, Герма- 

ния, Великобритания, Полша, Дания, Швейцария, Норвегия, Финландия, 
Източен Казахстан. 

В България разпространен из цялата територия до 1300—1400 m надм. в. 
Брачнцят полет в края на юли. 
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9. Lasius (Chthonolasilts) affinis (S c h e n c k, 1852) 

L. affinis S c h e n c k, 1852, Jahrb. Ver. Naturk, Nassau, 8:62 (Formica, ?$cJ, Nas- 
sau, BRD); M a y r, 1861:52 (Lasius); C o 1 1 i n g w o o d, 1963:145. 

= umbratus Wilson, 1955:150 (part., nec Nylander, 1846). 

Синонимия. Colling wood (1963, p. 145). 

Работнички. Дължината на тялото 3,5—4,5 mm. Главата малко 
по-широка, отколкото дълга; задният ръб леко вдлъбнат; страните леко 
изпъкнали; окдипиталните ъгли закръглени. Мандибулите с 8 зъбчета. Кли- 
пеусът с прав преден ръб и закръглен кил. Дръжката на антените по-дълга 
от задния ръб на главата с 1/4 от своята дължина. Камшикът относително 
дебел; първите 2 членчета по-дълги, отколкото широки, следващите по- 
широки, отколкото дълги, с изключение на последното. Щитчето в анфас 
по-високо, отколкото широко, високо колкото епинотума, с изпъкнали 
страни. Тялото жълто, гланцирано, задната част на главата по-силно. При- 
лежащите космици умерено гъсти, жълтеникаво-бели. Стърчащите космици 
средно дълги, по-дълги, отколкото при L. umbratus. средно гъсти, особено 
по коремчето и последните сегменти. Скапусът и тибиите без стърчащи кос- 
мици. 

Женски. Дължината на тялото 6,5—7,5 mm. Главата по-широка от 
торакса, ясно по-широка, отколкото дълга; задният ръб прав; страните из- 
пъкнали, напред конвертиращи; окдипиталните ъгли широко закръглени. 
Клипеусът със закръглен кил. Челната плащадка неясно очертана; челните 
дъги слабо извити: челната бразда стигаща близко до предната оцела. Дръж- 
ките на антените много малко по-дълги от задния ръб на главата. Щитче- 
то по-широко, отколкото при работничките и по-дълбоко изразено в горния 
ръб. Тъмнокафяви. Мандибулите кафяви; антените и краката светлокафяви. 
Матови, гланцирани. Прилежащите и стърчащите космици както при ра- 
ботничките. Крилата стъкленосветли; проксималната половина с кафеникав 
оттенък; жилкуването и стигмите бледокафяви. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,6—4,3 mm. Главата по-широка, 
отколкото висока; задният ръб прав; ъглите широко закръглени, напред 
страните силно конвертиращи. Мандибулите с остър апикален зъб и няколко 
малки зъбчета на дъвкателния край. Клипеусът с прав преден край и силно 
изравнен кил. Челната бразда доста дълбока, назад почти до предната 
оцела. Дръжките на антените по-дълги от задния ръб на главата с 1/4 от 
дължината си. Щитчето в анфас по-широко, отколкото при работничките, 
с изпъкнали страни, със слабо вдлъбнат горен край и късо закръглени ъгли. 
Тъмнокафяви. Главата черна; антените и краката жълто-кафяви; мандибу- 
лите също или по-тъмни. Прилежащите и стърчащите космици както при 
работничките. Крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в Испания, Франция, Швейцария, 
Белгия, Германия, Полша, Чехословакия, Северна Италия, Унгария, Ав- 
стрия, Югославия (Далмация), Украйна, Кавказ. 

В България е установен в районите на Тутракан, Балчик, Елена, местн. 
Карандила над Сливен, склоновете на Родопите при Асеновград и Белово. 

Съобщава се за първи път. 
Биономия. Обитава сухи, почти открити терени, но се среща и 

по склоновете на планините, предимно в смесения горски пояс и окрайнини- 
те на горите. Гнезди в земята, под камъни и загнили стари дървета. 
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10. Lasius (Chthonolasius) mixtus (N у 1 an der, 1846) 

L. mixta Nylander, 1846, Acta Soc. Sci. Fennicae, 2:1050 (Formica, Up- 
sala); F o r е 1, 1874:47 (Lasius umbratus ssp.). 

= umbratus Wilson, 1955:150 (part., nec Nylander, 1846); Атанасов 
1936:225. 

Синонимия .Colling wood (1963, p. 149). 

Работнички (фиг. 73). Дължината на тялото 3,5—4,5 mm. Глава- 
та малко по-широка, отколкото дълга, задният ръб прав, при големите ра- 
ботнички понякога леко вдлъбнат; страните успоредни; окципиталните 
ъгли късо закръглени. Мандибулите с 8—10 зъбчета. Лабиалните палпи от 
4 еднакво дълги членчета; максиларните от 6 различно дълги членчета. 
Клипеусът с равен преден край и закръглен кил. Без челна бразда, само при 
големите работнички понякога слабо забележима назад; челните дъги почти 
прави. Дръжките на антените по-дълги с 1/4 от своята дължина от задния 

Фиг. 73. Петиолус на Lasius (Ch.) bicornis (a), L. (Ch.) umbratus (6) 
и L. (Ch.) mixtus (в) (ориг.) 
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ръб на главата. Камшикът по-дебел, отколкото при останалите жълти видо- 
ве; членчетата му (с изключение на първото и последното) по-широки, от- 
колкото дълги. Тораксът както при L. umbratus. Щитчето в анфас по-високо, 
отколкото широко; страните изпъкнали; горният ръб прав или леко вдлъб- 
нат; ъглите късо закръглени. Окраската жълта, най-често по-светла, от- 
колкото при L. flavus. Гланцирани. Прилежащите космици бледожълти. 
Стърчащите космици със същия цвят, къси, на коремчето много къси. с дъл- 
жина непревишаваща 12 от максималната ширина на тибиите и само на 
края на коремчето по-гъсти и по-дълги. Скапусът и тибиите без стърчащи 
космици. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 6,0—7.0 mm. Главата малко по-ши- 

рока от торакса, по-широка, отколкото дълга, задният ръб леко вдлъбнат; 
окципиталните ъгли закръглени; страните малко изпъкнали. Мандибули- 
те и палпите както при работничките. Клипеусът закръглен; челната пло- 
щадка неясно ограничена; челната бразда слабо очертана. Антените почти 
както при работничките. Клипеусът закръглен; челната площадка неясно 
ограничена; челната бразда слабо очертана. Антените почти както при ра- 
ботничките. Щитчето по-широко, отколкото високо; страните изпъкнали; 
горният ръб прав или слабо вдлъбнат; ъглите късо закръглени. Окраската 
кафява до тъмнокафява; антените и краката светлокафяви до жълто-кафя- 
ви. Гладки, гланцирани. Окосмяването по-оскъдно, отколкото при работнич- 
ките. Крилата стъкленосветли, в проксималната част с кафеникав оттенък; 
жилкуването кафяво, субкостата и птеростигмата по-тъмни. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3,5—4,5 mm. Главата по-широка, 
отколкото дълга; задният ръб малко изпъкнал; окципиталните ъгли слабо 
изпъкнали; страните пред очите почти прави, надолу конвертиращи. Ман- 
дибулите с широк, остър апикален зъб и 4—5 малки зъбчета. Клипеусът с 
прав преден край, без кил. Челните дъги неясно очертани; челната бразда 
очертана, стигаща първата оцела. Дръжката на антените по-дълга с 1/4 
от задния ръб на главата. Мезонотумът в профил широкозакръглен, напред 
като прав ъгъл; проиодеумът полегат и леко изпъкнал. Щитчето малко по- 
високо, отколкото широко, с изпъкнали страни и леко вдлъбнато отгоре. 
Окраската кафява до тъмнокафява; антените и краката светлокафяви. Тя- 
лото много фино пунктирано, матово гланцирано. Прилежащите космици 
умерени, стърчащите къси и оскъдни, по коремчето повече, а на края му по- 
гъсти и по-дълги. Стърчащите космици много къси, значително по-къси от 
космиците на клипеуса; тяхната дължина по-малка с 1/2 от ширината на 
тибиите. Крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в Южна и Средна Европа до Шве- 
ция, на запад от Франция, Белгия, Холандия, Англия, Финландия до Ев- 
ропейската част на бившия СССР, Кавказ на изток. В планините е установен 
на 2000 m надм. в. 

В България е известен от Ловеч, Тетевен, Котел, Кюстендил, Кочери- 
ново, Гоцеделчевско. Рядък вид. 

Биономия. Обитава открити, сухи, равнинни и хълмисти, полу- 
пустеещи терени, смесени и храсталачни гори. Гнезди на поляни, ливади, 
пасища, орници, пътища, синури. Изгражда гнездата в земята, под камъни, 
в корените на дървета, в дънери и стари дървета. Установени са и изградени 
и налепени килийни гнезда в загнили стари дървета или в песъчливи, но 
твърди почви, а също натрупани от пръст в основата на дърветата. Обикно- 
вено гнездата са средно големи. 
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11. Lasius (Chthonolasius) bicornis (F a b r i c i u s, 1850) 
L. bicornis Forster, 1850, Hymenopt. Stud., 1:41 (Formica, $, Aachen, BRD); 

Schenck, 1852, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, 8:63 ($,= Formica incisa); For el, 1910, 
Ann. Soc. Ent. Belg., 54:27 (8, = Lasius bicornis ssp. oertzeni); Атанасов, 1964:86 
($?<?)■ Типусен вид Formica bicornis F a b r i c i u s, 1787. 

C и н o н и м и я. Wilson (1955, p. 183). Във фауната на България е посочен 
като Lasius umbratus bicornis (Атанасов, 1964, с. 86). 

Работнички (фиг. 73). Дължината на тялото 3,1—4,5 mm. Гла- 
вата малко по-широка, отколкото дълга, отгоре леко вдлъбната; страните 
умерено изпъкнали; окципиталните ъгли закръглени. Клипеусът изпъкнал, 
в горния край с кил. Тораксът в предната част на пронотума и мезонотума 
изпъкнал; проподеумът полегат към петиолуса. Щитчето много високо и 
тясно, дълбоко и триъгълно изрязано, с остри страни. Окраската на цялото 
тяло жълта и силно гланцирана. Клипеусът и челото много силно гланцира- 
ни, като лакирани. Камшикът кафеникав. Задната част на метаторакса 
фино надлъжно набраздена, отгоре с дълги стърчащи космици. Щитчето с 
фини, дълги космици дори до самите му остри върхове. Главата и тораксът 
със стърчащи космици; коремчето гланцирано, задните ръбове на сегментите 
му с фини, дълги космици. Скапусът и тибиите без стърчащи космици. 
Ж е н с к и. Дължината на тялото 4,5—6,5 mm. Главата по-широка 

от торакса и по-широка, отколкото дълга. Задният ръб леко вдлъбнат; стра- 
ните му почти успоредни, слабо изпъкнали; окципиталните ъгли закръглени. 
Мандибулите с 8 зъбчета. Клипеусът с прав преден край, без кил. Челните 
дъги почти прави; челната бразда само в началото и края очертана. Дръж- 
ките на антените много малко по-дълги от задния ръб на главата. Щитчето 
тясно; страните прави, надолу дивергиращи, пред основата конвертиращи; 
горният му ръб дълбоко и триъгълно изрязан, образуваните върхове леко 
закръглени. Окраската кафява до светлокафява. Мандибулите, антените и 
краката жълто-кафяви до жълти; коремчето при по-тъмните екземпляри по- 
светло от главата и торакса. Матово гланцирани. Прилежащите космици по 
главата и торакса много фини и гъсти, на коремчето по-богати с копринен 
блясък. Стърчащите космици на коремчето само по задния край на терги- 
тите, по дръжките на антените липсват. Крилата стъкленосветли, с лек жъл- 
теникав оттенък; жилкуването и птеростнгмата бледожълти; субкостата 
малко по-тъмна. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 3,6—4,0 mm. Главата по-широка, 
отколкото дълга; задният ръб на главата малко изпъкнал; окципиталните 
ъгли изпъкнали; страните почти прави. Мандибулите с широк, остър апи- 
кален зъб, на вътрешния ръб с много малки зъбчета. Клипеусът с прав пре- 
ден край, без кил. Челната бразда фина и дълбока, достигаща предната 
оцела. Очите големи. Дръжката на антената по-дълга от задния ръб на гла- 
вата с 1/4 от своята дължина. Окраската кафява; мандибулите по-светли; 
антените и краката кафеникаво-жълти. Гладки, гланцирани. Прилежащите 
космици фини с лек копринен оттенък; стърчащите космици оскъдни, средно 
дълги. 

Разпространение. Среща се в Европа, на север до Велико- 
британия и Южна Швеция, Кавказ. В планинските райони достига 1000 m 
надм. в. В България установен в югозападните, западните и източните райо- 
ни. Почти рядък вид. 

Б и о н о м и я. Обитава открити терени с рядка растителност, култур- 
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ни ландшафти, склонове на ниски планини, поляни, ливади. Изгражда гнез- 
дата си в земята, под камъни, в загнили стари дървета. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават през юли и август. 

Подрод Austrolasius Faber, 1967 
Pflanzenschutz-Berichte, 36:73 (Lasius subg., типусен вид Lasius carniolicus M a y r, 

1861, по първоначално означение). 

Диагноза. Сходни с Chthonolasius; отличават се по много малките 
размери на женските (с такъв размер, както и работничките) и със своеоб- 
разния строеж на проподеума на работничките (дължината на основната 
повърхност равна на дължината на наклонената). 

Биономия. Временни социални паразити, основаващи нови семей- 
ства в гнездата на Cautolasius и понякога Lasius s. sir. Геобионти. Гнезда в 
земята. 

12. Lasius (Austrolasius) carniolicus М а у r, 1861 
L. carniolicus M a y r, 1861, Europ. Formicidae, 51 (o, Laibach, Yugoslavia); F o- 

r е 1, 1886, Ann. Soc. Ent. Belg., 30:206 ($Д). 

Работнички. Дължината на тялото 3,0—3,5 mm. Главата по- 
дълга, отколкото широка; задният ръб в средата леко изрязан; страните из- 
пъкнали, окципиталните ъгли широко закръглени. Мандибулите с взъбче- 
та. Клипеусът с прав преден край и закръглен кил. Челните дъги къси, чел- 
ната бразда достигаща предната оцела. Дръжките на антените много малко 
по-дълги от задния ръб на главата. Камшикът дебел, от 4-ото до 7-ото членче 
по-широко, отколкото дълго; следващите членчета по-дълги, отколкото ши- 
роки. Пронотумът силно изпъкнал, напред падащ стръмно. Щитчето в про- 
фил клиновидно, дебело. Окраската червено-жълта до светложълта. Умере- 
но гланцирани, задната част на главата по-силно от другите части. Приле- 
жащите космици много фини, бледожълти; стърчащите космици къси, уме- 
рено гъсти, накрая на коремчето най-обилни. 
Женски (фиг. 74). Дължината на тялото 3,0—3,6 mm. В сравнение 

с другите видове на рода очебийно по-малки, не по-големи от работничките. 
Главата малко по-широка от торакса; структурата на тялото както при 
работничките. Клипеусът с фин кил; челната бразда слабо очертана;челните 
дъги къси. Дръжките на антените малко по-дълги от задния ръб на главата; 
щитчето в профил дебело, клиновидно с конвертиращи надолу страни. 
Коремчето относително по-тясно, отколкото при женските на рода. Окрас- 
ката червеникаво-кафява до тъмнокафява; коремчето по-тъмно; краката жъл- 
то-червени до жълти. Гланцирани, коремчето по-малко. Прилежащите кос- 
мици фини и сиви, главно по главата и коремчето, по-малко по торакса; 
стърчащите космици къси, умерено гъсти, в края на коремчето най-обилни. 
Крилата стъкленосветли, в основата с кафеникав оттенък; жилкуването и 
стигмата бледожълто-кафяви; субкостата тъмнокафява. 

Мъжки. Дължината на тялото 3,0—3,4 mm. Главата по-широка от 
торакса; задната й страна почти до очите полудъговидна, в средата по-равна; 
страните пред очите прави и конвертиращи. Мандибулите с остър апикален 
зъб и много малки вътрешни зъбчета. Клипеусът с прав преден край, задна- 
та част с изравнен кил. Челната бразда ясна, стигаща първата оцела. Дръж- 
ките на антените по-дълги от задния ръб на главата с 1/3 от своята дължина. 
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Фиг. 74. Женска (а), глава на женска в анфас (б), предна част на тялото 
на работничка в профил (в), глава на работничка в анфас (г), петиолус 
на работничка в профил (д) и отзад (е), петиолус на мъжка в профил 
(ж), глава на мъжка в анфас (з) и изменения на предния ръб на манди- 
булата при мъжките (и) Lasius (A.) carniolicus (по К utter, 1977) 

Щитчето в профил дебело, отгоре закръглено, в анфас с изпъкнали страни. 
Тъмнокафяви; камшикът и антените кафяво-жълти: дръжката на антените 
кафява. Гланцирани. Окосмяването както при женските. Крилата по струк- 
тура и окраска както при женските. 
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Разпространение. Транспалеарктичен вид. Среща се в Европа, 
Кавказ, на юг от Сибир, Приморския край на бившия СССР. Навсякъде е 
рядък. 

За България се съобщава за пръв път от района на Петрич, Свиленград, 
Мичурин (leg. Н. Атанасов, 1951). 

Биономия. Обитава предимно пустеещи терени с рядка храстовидна 
растителност, окрайнините на горите, поляни, синури, крайпътни биото- 
пи, обрасли главно с ксерофилна растителност. Гнезди в земята, като обра- 
зува малки надземни куполи, обрасли често с редки треви или мъх, а също и 
под камъни. Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември, 
а сватбен полет — през октомври. Нови семейства основава в гнездата на 
Lasius flavus (F.). 

б. Род Formica Linnaeus, 1758 
Syst. Nat., ed. 10:57 (типусен вид Formica rufa Linnaeus, 1758, по последно 

означение Curtis, 1839). 
Ревизия. Длусскнй (1967). 

Работнички. Мономорфни или вариабилни. Антените 12-членни, 
към задния край на клипеуса. Мандибулите със зъби, горният зъб само мал- 
ко по-голям от предишния. Формула на палпите: 6:4, рядко 5:4. Дължината 
на всеки член на палпите по-малка от диаметъра на очите. С очички, обра- 
зуващи равностранен триъгълник. Клипеалната и антеналната ямка слети. 
Гърдите в профил прегънати в областта между мезонотума и проподеума. 
Проподеумът в профил ъгловат или закръглен, дължината на неговата основ- 
на повърхност приблизително равна на дължината на наклонената. Пропо- 
диалните стигми овални, малки, странично на проподеума. С метаплеврални 
жлези. Петиолусът вертикален. 
Ж е н с к и. При повечето видове женските значително по-големи от 

работничките, при някои приблизително равни или малко по-големи. Ску- 
тумът изпъкнал в профил, неприкриващ отгоре пронотума. Главата и петио- 
лусът както при работничките. 

Мъжки. Размерите приблизително както при женските. Антените 
13-членни, прикрепени към задния край на клипеуса. Скапусът издаден зад 
задтилния край на главата. Мандибулите триъгълни, назъбени или с 1 горно 
зъбче и плоскост на дъвкателния край. С метаплеврални жлези. Коремчето 
цилиндрично; гениталиите големи. Субгениталната пластинка с обикновена 
форма, на върха непрегъната навътре. Без апофизи на стипесите на генита- 
лиите. Крилото с дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. Древните Formica са извест- 
ни от балтийския янтар (късния еоцен), откъдето са описани 8 вида. Всички 
те се отнасят към по-рано съществуващите от подрод Serviformica, при което 
един вид — F. flori М а у т, е сходен със съвременния F. fusca L. В съвре- 
менната фауна 120 вида са разпространени в Палеарктика и Неарктика. 
Срещащите се в България 16 вида се отнасят към 4 подрода. 

Биономия. Биологията на видовете от род Formica е доста разно- 
образна, но има някои общи черти. Всички видове ловуват на повърхността 
иа почвата и са активни само на светло, макар че на вече оформени пътеки 
могат да се движат и през нощта. Ловуват малки безгръбначни, предпочи- 
тайки слабо подвижни насекоми с мека покривка без космици (гъсеници на 
пеперуди, ларви на оси). Охраняват и използват за получаване на медна роса 
различни видове въшки, Зимуват само като имаго. 
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Някои видове са полезни, изтребвайки вредните горски насекоми. Всич- 
ки видове са потенциални преносители на Dicrocoelium lanceatum и затова 
обитаващите пасбищата могат да принасят вреда на овцевъдството. 

Таблица за определяне на видовете 
от род Formica 

Работнички 

1(10) Тялото едноцветно — черно или кафяво. 
2 (3) Отдолу главата с няколко чифта стърчащи космици. Задтилният 

край на главата със стърчащи космици. Коремчето в гъсто прилежащо 
окосмяване, копринено-блестящо .... 4. К. (S.) cinerea М а у г. 

3 (2) Без стърчащи космици отдолу на главата; при 1—2 чифта стърчащи 
космици коремчето с рядко прилежащо блестящо окосмяване. 

4 (7) Коремчето матово или слабо блестящо. Прилежащото окосмяване на 
коремчето обилно и дължината на космиците няколко пъти по-голя- 
ма от разстоянието между тях. Без стърчащи космици отдолу на гла- 
вата. Проподеумът в профил ъгловат. 

5 (6) Промезонотумът с 3—12 чифта стърчащи космици. Средните бедра с 
редица от 3—7 стърчащи космици отдолу на вътрешния край . . 
 2. F. (S.) lemani Bondr. 

6 (5) Промезонотумът без стърчащи космици или с 1—3 чифта космици. 
Средните бедра без стърчащи космици или с 1—2 косъмчета при ос- 
новата  1. F. (S.) fusca L. 

7 (4) Коремчето блестящо. Дължината на стърчащите космици или по- 
малка от разстоянието между тях, или равна, или 2 пъти по-голяма, 
но в последния случай проподеумът в профил силно закръглен. 

8 (9) Промезонотумът с няколко чифта сравнително дълги (не по-къси, 
отколкото на челото) стърчащи космици. Проподеумът в профил ъгло- 
ват. Дължината на прилежащите космици на горната страна на 2—3 
коремни сегмента по-малка или равна на разстоянието между тях. 
Отдолу на главата често с 1—2 чифта стърчащи космици . . . . 
 3. F. (S.) transcaucasica Nasono v. 

9 (8) Промезонотумът с къси стърчащи космици; челото с по-къси или без 
космици. Проподеумът в профил закръглен. Дължината на прилежа- 
щите космици на горната страна на 2-рия и 3-ия тергит на коремчето 
обикновено по-голяма от разстоянието между тях. Винаги без стър- 
чащи космици на долната страна на главата   
 7. F. (S.) gagaies L a t г. 

10 (1) Тялото двуцветно. Гърдите в краен случай червени. Понякога (при 
F. cunicularia) с много тъмна окраска, но в този случай с червени 
петна на страните на гърдите при шевовете. 

11(14) Задтилният край на главата с отчетливо дълбоко вдлъбване; задтил- 
ните ъгли заострени. Гнездата с купчини от трева, мъх и малки клонки. 

12(13) На върха на 1-вия и 2-рия коремен тергит, често и на челото със стър- 
чащи космици. Клипеусът в профил равномерно изпъкнал. Макси- 
ларните палпи 6-членни, дълги, завиващи зад средното разстояние 
от устата до задтилния отвор 15. F. (С.) exsecia N у 1. 

13(12) Със стърчащи космици само на задния край на последните (започвай- 
ки от 3-ия) тергити на коремчето. Клипеусът в профил с напречно 
вдлъбване. Максиларните палпи 5-членни, къси, недостигащи сре- 
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дата на разстоянието от устата до задтилния отвор  
 16. F. (С.) pressilabris N у 1. 

14(11) Задтилният край на главата слабо огънат, прав или слабо изпъкнал; 
задтилните ъгли закръглени. 

15(16) Предният край на клипеусас изрезка. Мравката-робовладелец винаги 
обитаваща съвместно с други видове . . 14. F. (R.) sanguinea L a t г. 

16(15) Предният край на клипеуса закръглен или заострен без изрезка. 
17(28) Мезоплеврите със стърчащи космици, макар и само на предния край. 

Главата отдолу (освен някои индивиди F. polyctena) със стърчащи кос- 
мици. Челната площадка блестяща. Очите с микроскопични космици 
между фасетките (понякога забележими само при увеличение повече 
от х 40). Гнездата с куполи от хвойна, пъпки, клонки. 

18(19) Главата и основата на коремчето червена. Цялото тяло в многобройни 
стърчащи космици 8. F. (F.) truncoru.m F. 

19(18) Челото и задтилната част на главата черни; бузи червени. Коремче 
изцяло черно. 

20(25) Задтилният край на главата със стърчащи или полустърчащи космици, 
забележими при 10—20-кратно увеличение. 

21(22) На задтилния край на главата с редки стърчащи или полустърчащи 
космици (обикновено 2—3 чифта). Мезоплеврите само отдолу на пред- 
ния край със стърчащи космици . . . 11. F. (F.) aquilonia Y arro \у. 

22(21) На задтилния край на главата с повече от 3 чифта стърчащи космици. 
Мезоплеврите по цялата повърхност със стърчащи космици. Гърдите 
отгоре с обилно окосмяване. 

23(24) Промезонотумът черно петно с резки граници. Обикновен. Често 
гнезди на открити места 9. F. (F.) pratensis R е t z. 

24(23) Промезонотумът с черно петно с размити граници. Рядък. Гнезди в 
хвойнови гори   10. К. (F.) lugubris Z е t t. 

25(20) Задтилният край на главата без стърчащи космици. На мезоплеврите 
стърчащи космици само отдолу на предния край. 

26(27) Всеки от сегментите на гърдите отгоре с повече от 3 чифта стърчащи 
космици. Отдолу главата с няколко чифта стърчащи космици с дъл- 
жина, равна на дължината на космиците на върха на гърдите . . 
    12. f. (F.) rufa L. 

27(26) Всеки от сегментите на гърдите с по-малко от 3 чифта стърчащи кос- 
мици. Отдолу на главата без стърчащи космици или с къси и полу- 
стърчащи, по-къси от космиците на върха на гърдите   
 13. F. (F.) polyctena F 6 r s t. 

28(17) Мезоплеврите и долната страна на главата без стърчащи космици. 
Челната площадка и челото матови. Очите без .космици. Гнездата в 
земята, под камъни или в землисти хълмове. 

29(30) На върха на гърдите с не повече от 3 чифта стърчащи космици. Про- 
подеумът винаги без космици. Петиолусът без космици или с няколко 
косъмчета, насочени към върха ... 6. F. (S.) cunicularia L a t г. 

30(29) На върха на гърдите с не по-малко от 5 чифта стърчащи космици. 
Петиолусът винаги със стърчащи космици, често образуващи 2 реда, 
1 от конто с направление косо напред, а другият назад   
  •  5. F. (S.) rufibarbis F. 

Женски 
1 (4) Задтилният край на главата с дълбока вдлъбнатина. 
2 (3) Дължината на гърдите 2,3—3,2 mm. Страните, задтилният край и 
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долната страна на главата с полустърчащи космиди. Очите с микро- 
скопични космици. Клипеусът в профил равномерно изпъкнал. Вър- 
хът на гърдите и главата матови 15. F. (С.) exsecta N у 1. 

3 (2) Дължината на гърдите по-малка от 2,3 mm. Главата без полустър- 
чащи космици; със стърчащи космици само върху предния край на 
клипеуса. Очите без космици. Клипеусът в профил с напречно вдлъб- 
ване. Върхът на гърдите и главата гладки и блестящи   
 16. К. (С.) pressilabris N у 1. 

4 (1) Задтилният край на главата слабо огънат или прав. 
5 (6) Предният край на клипеуса с изрезка. Очите без космици. Гърдите 

тесни 14. К. (R.) sanguined L a t г. 
6 (5) Предният край на клипеуса без изрезка, закръглен или ъгловат. 
7(16) Тялото изцяло черно или кафяво. Ойите без космици. 
8 (9) Долната страна и задтилният край на главата с многобройни стър- 

чащи космици. Коремчето с гъсти прилежащи, копринено-блестящи 
космици. Тялото кафяво или черно . . . 4. F. (S.) cinerea Мауг. 

9 (8) Задтилният край на главата без стърчащи космици. Коремчето глад- 
ко и блестящо, с редки прилежащи космици. Тялото черно. 

10(11) Долната страна на главата в профил с 1—3 чифта стърчащи космици. 
Задният край на проподеума с 2 реда стърчащи космици . . . . 
 ■ ... 3. F. (S.) transcaucasica N asonov. 

11(10) Долната страна на главата без стърчащи космици. Задният край на 
пронотума само с 1 ред стърчащи космици. 

12(13) Дължината на гърдите повече отЗ,5 mm . . . 7.F. (S.)gagates L a t r. 
13(12) Дължината на гърдите по-малка от 3,5 mm. 
14(15) Вътрешният край на бедрата на средните крака с редица стърчащи 

космици 2. F. (S.) lemani В о n d г. 
15(14) Основата на бедрата на средните крака без или с 1—2 косъмчета 
 1. F. (S.) fusca L. 

16 (7) Гърдите частично червени. 
17(26) Очите с космици, забележими при голямо увеличение. Челната пло- 

щадка блестяща, при подходящо осветяване рязко отделена на фона 
на челото. При някои видове коремчето гладко и блестящо. 

18(19) Скутумът винаги по-светъл от скутелума — червен или с тъмни иви- 
ци отдолу на шевовете, или изцяло тъмнокафяво-червен. При много 
индивиди главата изцяло червена. Цялото тяло с многобройни стър- 
чащи космици 8. F. (F.) truncorum F. 

18(18) Скутумът и скутелумът изцяло черни. Челото и задтилният край на 
главата винаги черни. 

20(21) Коремчето матово 9. F. (F.) pratensis R е t z. 
21(20) Коремчето блестящо. 
22(23) Наклонената повърхност на първия тергит на коремчето (обърната 

към петиолуса, погледната в профил) и петиолусът без стърчащи кос- 
мици  12. К. (F.) rufa L., 13. F. (F.) polyctena F б г s t. 

23(22) Наклонената повърхност на първия тергит на коремчето със стърчащи 
или полустърчащи космици. 

24(25) Стърчащите космици незавиващи встрани на горната повърхност 
на 1-вия коремен тергит. Петиолусът с единични стърчащи космици 
при основата и без такива в горния край на петиолуса .... 
 11. F. (F.) aquilonia Y агг. 

25(24) Стърчащите космици завиващи встрани на горната повърхност на 
1-вия коремен тергит. Петиолусът с многобройни стърчащи космици, 
вкл. и в горния му край 10. F. (F.) lugubris Z е t t. 
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Фиг. 75. Глава, торакс и петиолус на работнички Formica (S.) cunicularia (a), 
F. (S.) rufibarbis (6), F. subpilosa (e), F. (S.) cine reofusca (г), F. (S.) cinerea(d), 
F. (S.) fusca (e), F. (S.) lemani (ж), F. (S.) gagates (з), F. picea (и), бедро на 
средните крака на F. (S.) fusca (к), F. (S.)lemani (л) и окосмяване по средата на 
втория тергит на коремчето на F. (S.)fusca (м), F. (S.)gagates (н) и F. picea (о) 

(по Д л у с с к и й, 1967) 

26(17) Очите без космици. Челната площадка и челото матови. Коремчето 
матово, с гъсти прилежащи космици. 

27(28) Задтилният край и долната страна на главата със стърчащи кос- 
мици 4. F. (S.) cinerea М а у г. 
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28(27) Задтилният край и долната част на главата без стърчащи космици. 
29(30) Задният край на пронотума обикновено с 2 реда стърчащи космици, 

1 от които често достигащ задните ъгли на пронотума. Петиолусът 
със стърчащи космици. Проподеумът понякога със стърчащи косми- 
ци  5. F. (5.) rufibarbis F. 

30(29) Задният край на пронотума с 1 ред стърчащи космици, недостигащи 
задните ъгли на пронотума. Петиолусът без стърчащи космици или 
с 1—2 косъмчета на горните ъгли. Проподеумът винаги без стърчащи 
космици 6. F. (S.) cunicularia L a t г. 

М ъ ж к и 
1(10) Очите със стърчащи космици между фасетките. 
2 (3) Задтилният край на главата ясно огънат 15. F. (С.) exsecta N у 1. 
3 (2) Задтилният край на главата изпъкнал. 
4 (5) Отдолу на вътрешния край на очите без стърчащи космици. Челната 

площадка матова . . .12. F. (F.) rufa L., 13. F. (F.) polyctena F 6 r s t. 
5 (4) Отдолу на вътрешния край на очите със стърчащи космици. 
6 (7) Бузите без стърчащи космици или с 1—2 дълги косъмчета много 

близо до очите. Задните тибии без стърчащи космици или с редки 
полустърчащи космици. Челната площадка матова  
 11. F. (F.) aquilonia Y a r г. 

7 (6) Бузите по цялата повърхност и тибиите с многобройни стърчащи 
космици. 

8 (9) Челната площадка блестяща 8. F. (F.) truncorum F. 
9 (8) Челната площадка матова  
 9. F. (F.) pratensisR е t z., 10. F. (F.) lugubrisZett. 

10 (1) Очите без космици. 
11(12) Предният край на клипеуса с изрезка. . . 14. F. (R.) sanguined L a t г. 
12(11) Предният край на клипеуса изпъкнал, без изрезка. 
13(14) Задтилният край на главата ясно огънат. Гърдите и петиолусът без 

стърчащи космици 16. F. (С.) pressilabris N у 1. 
14(13) Задтилният край на главата прав или изпъкнал. Гърдите със стър- 

чащи космици. 
15(16) Задтилният край и долната страна на главата със стърчащи космици 
 4. F. (S.) cinerea М а у г. 

16(15) Задтилният край на главата без стърчащи космици. 
17(18) Главата отдолу с няколко стърчащи или полустърчащи космици 
 . . . . 3. F. (S.) transcaucasica N asonov. 

18(17) Главата отдолу без стърчащи космици. 
19(20) Петиолусът само с много къси стърчащи космици  
 1. F. (S.) fusca L. 

20(19) Петиолусът освен с къси и с дълги стърчащи космици  
7. F. (S.) gagates L a t г., 2. F. (S.) lemani Bond r., 6. F. (S.) 
 cunicularia L a t r., 5. F. (S.) rufibarbis L. 

Подрод Serviformica For el, 1913 

Ann. Soc. Ent. Belg., 57:61 (Formica subg., типусен вид Formica fusca Linnaeus, 
1758, по първоначално означение). 

Диагноза. Структурата на челната площадка при женските и ра- 
ботничките еднаква със структурата на челото. Предният край на клипеуса 
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без изрезка, обикновено ъгловат. Задтилният край на главата прав или 
изпъкнал. Очите без стърчащи космици между фасетките. 

Б и о н о м и я. Гнездата се намират в земята, понякога със землисти 
хълмове. Женските основават новите семейства самостоятелно. 

1. Formica (Serviformica) fusca Linnaeus, 1758 

F. fusca Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:580 ($, Europa); L a trei 1 1 e, 
1798, Ess. Fourmis France, 39 (g <5); Forel, 1892:307; Атанасов, 1934:168. 

Синоним и я. Д л у с с к и й (1967, с. 58). 

Работнички. Главата малко по-дълга, отколкото широка; задният 
ръб и страните слабо изпъкнали; страните напред конвертиращи; окципитал- 
ните ъгли широко закръглени. Клипеусът с прав преден ръб и ясно очертан 
кил. Челните дъги слабо извити; челната бразда добре очертана. Антените с 
лека извивка на дръжката и почти равни членчета. Камшикът по-дълъг от 
задния край на главата с 1/4 от своята дължина. Тораксът, респ. промезоно- 
тумът, в профил силно изпъкнал. Проподеумът слабо изпъкнал, с почти права 
повърхност, под тъп ъгъл с падащата надолу стръмнина. Понякога базал- 
нага повърхнина леко вдлъбната така, че проподиалният ъгъл по-остро 
изпъкнал. Щитчето в анфас малко по-широко, отколкото високо; горният му 
ръб силно изпъкнал, прав или леко закръглен. Окраската черна; мандибу- 
лите, дръжката на антените, проксималната половина на камшика и краката 
червено-кафяви; коксите и бедрата най-често тъмнокафяви. Тялото матово- 
гланцирано с фини, гъсти точки. Мандибулите надлъжно набраздени с еди- 
нични големи точки. Тялото покрито с фини, гъсти, бледосиви прилежащи 
космици с коприненобронзов блясък; стърчащите космици много къси, редки; 
мандибулите, предният ръб и повърхнината на клипеуса и на главата с ня- 
колко космици; ръбът на щитчето без космици; коремчето с единични раз- 
пръснати по задния ръб на сегментите по-големи космици. 
Женски. Дължината на тялото 7,0—10,0 mm. Главата еднакво 

дълга и широка; задният ръб и страните й прави, напред слабо конвертиращи; 
окципиталните ъгли по-късо закръглени, отколкото при работничките. Кли- 
пеусът с прав преден край с очертан кил. Челните дъги слабо извити; чел- 
ната бразда ясна. Дръжката на антените по-дълга от задния край на главата 
с по-малко от 1/4 от своята дължина. Тораксът отгоре много малко по-широк 
от главата, в профил равно изпъкнал, отпред силно закръглен; пронотумът 
стръмен, отзад по-плоско закръглен, наклонено падащ. Щитчето в анфас 
по-широко, отколкото при работничките; горният му ръб прав или слабо 
изпъкнал, в средата понякога леко набразден, надолу конвертиращ. Корем- 
чето по-широко от торакса. Окраската черна. Мандибулите, проксималната 
половина на камшика и краката червено-кафяви до тъмнокафяви-. Тялото, 
особено коремчето, гланцирано, много фино и гъсто пунктирано, но главата 
без точки, а мезонотумът с няколко по-големи разпръснати точки. Повърх- 
ността на скутелума гладка, страните фино пунктирани. Окосмяването 
както при работничките, но по-оскъдно; по-дълги космици само върху зад- 
ните ръбове на сегментите. Крилата стъкленосветли; проксималната им по- 
ловина леко кафяво-жълта; жилките кафяви; птеростигмата тъмнокафява. 

Мъжк и. Дължината на тялото 7—9 mm. Главата малко по-дълга, 
отколкото широка; задният ръб между очите изпъкнал; страните под очите 
прави, напред силно конвертиращи. Клипеусът с прав преден край и неясен 
кил. Дръжките на антените по-дълги от задния край на главата с 1/2 от своя- 



та дължина. Мандибулите понякога със зъбчета с различен брой и големина 
на всяка от страните. Тораксът по-широк от главата, в профил горе слабо 
изпъкнал, отпред силно изпъкнал, в пронотума полегат, проподиалният на- 
клон още по-стръмен. Щитчето дебело; в профил късо клиновидно, всяка 
страна изпъкнала; в анфас по-широко, отколкото високо, страните изпък- 
нали, в средата леко изрязано; ъглите закръглени. Коремчето дълго и тясно. 
Окраската черна. Коремчето често кафеникаво, сегментите бледожълтени- 
кави. Мандибулите черни с кафяв до кафяво-жълтеникав зъбен ръб. Дръж- 
ките на антените тъмнокафяви до пастелно жълто-кафяви; камшикът тъм- 
нокафяв. Краката и гениталните придатъци кафеникаво-жълти до жълти; 
основата на коксите и понякога бедрата по-тъмни. Главата и тораксът фино 
и гъсто, коремчето още по-фино пунктирани. Матови, щитчето и коремчето 
слабо гланцирани. По мезонотума единични разпръснати по-големи точки. 
Коремчето (с изключение на горната страна) с фини, къси прилежащи кос- 
мици; мандибулите с по-дълги космици; главата, гърбът и ръбът на щитчето 
с единични къси космици; долната страна на коремчето с дълги косми. 

Разпространение. Транспалеарктичен бореален вид. Среща 
се в Цяла Европа и Сибир. В планините на Средна Азия и в Източен Сибир 
се замества от F. lematii. Пренесен е в Северна Африка (Алжир), Куба, 
Канарските острови и Суматра. В Алпите достига 3000 m надм. в. 

Разпространен е почти в цяла България предимно в равнините, под- 
балканските райони, а също и в широколистните и иглолистните зони на 
планините до 1800 m надм. в. 

Б и о н ом и я. Обитава естествените и културните ландшафти. Пред- 
почита сенчести, но се среща и в слънчеви райони. Изгражда гнездата си под 
камъни, в земята, рядко в стари дънери на паднали дървета, в корени и на- 
трупани камъни. Повечето гнезда са малобройни. Женските са от 1 до 9—10, 
13—100, дори до 500, според големината на семействата. Срещат се макро- 
гинни, мезо- и псевдогннни форми със съответни размери. По поведение са 
бързи, но боязливи и предпазливи, особено малките колонии. Срещат се 
често в гнездата на F. sanguined и Polyergus rufescens като роби. Свободно 
съжителстват обаче с F. rufa, F. pratensis и F. rufibarbis. Често в гнездата се 
срещат видове от Atemeles, Lepismatidae. Образуват върволици до треви, 
храсти и дървета, където посещават колониите на листните въшки. Ловят 
различни дребни насекоми. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември. 

2. Formica (Serviformica) lemani Bondroit, 1917 

F. lemani Bondroit, 1917, Bull. Soc. Ent. France, 188 ($?, France); Атана- 
сов, 1936:228, 1952:121; 1964:87 (Formica fusca var.). 

Синонимия. Длусский (1967). 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—6,5 mm. Главата на го- 
лемите работнички почти еднакво широка и дълга. Клипеусът с кил. С мно- 
го фина или без челна бразда. Тораксът изпъкнал, с почти равна граница 
между пронотума и мезонотума, характерно вдлъбване между мезонотума и 
проподеума. Базалната. и падащата повърхнина на проподеума под ъгъл. 
Щитчето в профил клиновидно; горният му ръб леко закръглен. Окраската 
черна или кафеникаво-черна с много слаб бронзов блясък. Антените и крака- 
та кафяви. Главата, тораксът и коремчето матови. Тялото с много фини, 
гъсти, жълто-сиви прилежащи космици; пронотумът със сравнително къси, 



мезоногумът често с единични четинести космици; коремчето с повече, от- 
колкото при Formica fusca жълтеникави космици. 
Женски. Дължината на тялото 7,0—10 mm. Главата по форма и 

структура почти както при F. fusca. Мандибулите със зъбчета и апикален 
зъбец, набраздени и пунктирани. Клипеусът с кил. Главата фино и гъсто 
пунктирана, пред очите гладка, а на челото набраздена. Прилежащите кос- 
мици много фини и гъсти, сиво-жълтеникави. Тялото черно с бронзов отте- 
нък; краката и антените кафяви; камшикът винаги по-тъмен. Тораксът, и 
специално скутумът, повече гланциран, отколкото при F. fusca, особено на 
по-големите екземпляри. Пронотумът фино пунктиран, по-гъсто в средната му 
част, докато скутумът гладък и силно гланциран. Щитчето обикновено от- 
горе закръглено или повече или по-малко изрязано. Коремчето гланцирано, 
в основата с фини прилежащи и тук-там с по-дълги жълтеникави космици. 
Крилата бледокафяви; жилкуването кафяво. 

М ъжки. Дължината на тялото 7,1—9,1 mm. Главата почти еднакво 
дълга и широка; страните й отзад леко изпъкнали. Клипеусът отпред прав. 
Мандибулите тесни с неясно очертани зъбчета. Тораксът в профил отпред 
изпъкнал, отгоре по-слабо; пронотумът полегат; проподеумът наклонен; 
петиолусът клиновиден, всяка страна изпъкнала. Тялото черно с леко брон- 
зов оттенък. Антените, краката, гениталните придатъци кафеникави; кам- 
шикът по-тъмен. Главата, тораксът и коремчето гъсто и фино пунктирани. 
Матови, петиолусът и коремчето слабо блестящи. Главата, тораксът и ръбът 
на петиолуса по-богато окосмени; коремчето в основата с по-дълги космици. 

Разпространение. Типичен бореоалпийски вид, който се сре- 
ща в Скандинавските страни, Северна Англия, Европейската част на бившия 
СССР, Белгия (височините Фан, Ардените), планинския пояс на Франция 
(Юра, Вогезите, Централно плато, крайморските Алпи), Пиренеите, плани- 
ните на Испания, Алпите, планините на Корсика, Швейцария, Судетите, 
Карпатите, Балканския полуостров, Кавказ, Сибир до Камчатка, Примор- 
ския край, Монголия. 

В България е разпространена между 1000 и 2400 ш надм. в. и преобла- 
дава в иглолистната зона. 

Биономия. Обитава смърчовите и буковите гори, пояса на безлес- 
ната растителност и не по-ниско от 1000 m надм. в. в смесените гори. Гнезди 
в ливади, поляни, млади иглолистни насаждения, мочурливи и обрасли с 
буйна тревиста растителност терени. Изгражда гнездата си под камъни, 
натрупани върху почвата в растителни корени, в земята, в загнили дървета. 
Най-често гнездата са върху планинско-ливадни почви. Някои от натру- 
паните гнезда са обрасли с трева. Образува средно големи гнезда. Проявява 
бързина и агресивност при защита на гнездата или нападение от чужди ви- 
дове. В някои гнезда са установени много части от дребни Coleoptera, Ог- 
thoptera, цели стоножки (Polydesmus sp.) дребни ларви от пеперуди, различ- 
ни цветни части, боровинки и др. Посещава листни въшки, отглежда коре- 
нови въшки. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември, а сватбен 
полет през август. 

Установено е, че този вид е широко разпространен в нашите планини, 
което определя и ролята му като унищожител на вредни насекоми. По ка- 
чеството на храната му (с малки изключения) е след видовете от групата 
полезни червени горски мравки. 
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3. Formica (Serviformica) transcaucasica N asonov, 1889 

F. transcaucasica N a s o n o v, 1889, Изв. Люб. Естеств. Антроп. Зтнограф., 58:21 
($, Грузия, бившия СССР); Donisthorpe, 1937; Y arrow, 1954:232; В a r о n i 
Urbani, 1971; Collingwood, 1979:124; Agosti, Collingwood, 1987: 
287. 

— picea N у 1 a n d e r, 1846, Acta Soc. Sci. Fennicae, 2:917, 1059 (Formica, $$c?> 
Helsingfors, Finland, nom. praeoc., nee Formica picea Leach, 1825. 

— Camponotus piceus); Rutter, 1977:250; Длусский, 1967:61; Длусский 
Ариольд и, 1978 et auct. , 

C и н o н и м и я. Пълната синонимия на F. picea N у 1. е дадена в работата на 
Д л у с с к и й (1967, с. 61). Както било показано от Donisthorpe (1937), Formica 
picea N у 1 a n d е r, 1846 e nomen dubium, доколкото по-рано под това название бил 
описан вид, който сега се нарича Camponotus piceus (Leach, 1825). За F. picea N у 1. 
съгласно Кодекса на зоологическата номенклатура било предложено названието на пър- 
вия млад синоним, който се оказал Formica transcaucasica N a s о n е v, 1889. Под това 
название Насонов описал аберантния екземпляр F. picea N у 1., при който почти на- 
пълно отсъства прилежащо окосмяване на коремчето. 

Въпреки работите на Донисторп всички мирмеколози продължавали да използват 
названието F. picea, докато Ярроу в своята ревизия на британските Serviformica (Y а г- 
г о w, 1954) не е използвал названието F. transcaucasica. В монографията за мравките от 
рода Formica един от авторите (Д л у с с к и й, 1967) е използвал традиционното назва- 
ние F. picea, но в този труд използваме по-правилното от гледна точка на правилата на 
Зоологическата номенклатура име F. transcaucasica, което сега приемат всички европей- 
ски мирмеколози. 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—6,5mm. Главата на 
големите работнички по-широка, отколкото дълга, при малките работнички 
приблизително еднакво дълга и широка; страните слабо изпъкнали; окци- 
питалните ъгли силно закръглени. Клипеусът с кил. Базалната и падащата 
повърхнина на проподеума почти под прав ъгъл. Щитчето клиновидно, 
отгоре изпъкнало. Окраската гланцирано черна или тъмночерно-кафява. 
Мандибулите, антените и бедрата кафеникави до червеникаво-черни; ти- 
биите и тарзусите кафяви. Прилежащите космици къси и по-оскъдни, от- 
колкото при F. fuscci; тук-там по мезонотума и коремчето със слаб катранен 
блясък. Стърчащите къси и червеникави космици разпръснати по цялото 
тяло, понякога по няколко на долната страна на главата, малко по-дълги 
по ръбовете на коремните сегменти. Проподеумът и щитчето без космици. 
Женск и. Дължината на тялото 8,0—9,5 mm. Главата при малките 

екземпляри еднакво широка и дълга, при големите екземпляри малко по- 
дълга, отколкото широка. Клипеусът с кил. Тялото както при F. fused. 
Тораксът малко по-широк от главата. Щитчето клиновидно, горе почти равно, 
със закръглени ъгли. Окраската черна, силно гланцирана. Мандибулите, 
антените, бедрата и тарзусите червеникаво-кафяви. Прилежащите космици 
кафеникави, много оскъдни (особено на торакса), на коремчето липсват. 
Стърчащите космици жълтеникаво-червени, но малко; по-дълги космици 
по коремчето и ръбовете на сегментите, понякога и по долната страна на 
главата. Крилата стъкленосветли; жилкуването и птеростигмата светло- 
кафяви. 

М ъжк и. Дължината на тялото 7—10 mm. Главата по-широка, от- 
колкото дълга, задният й ръб равномерно изпъкнал; страните прави, напред 
конвергиращи. Мандибулите без зъбчета. Клипеусът недостатъчно очертан. 
Челната бразда ясна. Дръжката на антените по-дълга от задния край на 
главата приблизително с 1/3 от своята дължина. Тораксът малко по-широк 
от главата; гърбът в профил равномерно изпъкнал, отпред ниско по-широк, 
по-силно закръглен в пронотума; проподеумът незавършващ стръмно. Щит» 
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чето дебело, в профил клиновидно, в горната част слабо вдлъбнато или из- 
пъкнало. Окраската черна. Антените, краят на мандибулите и палпите най- 
често по-светли. Краката жълти; бедрата, понякога и последните членчета 
на тарзусите по-тъмни; гениталните придатъци кафяво-жълтеникави или 
по-тъмни. Всички части на тялото силно гланцирани; коремчето по-силно 
гланцирано. Главата много фино и гъсто пунктирана. Челната площадка 
по-гладка (матова), отколкото при F. fusca. Мезонотумът набразден, тук-там 
с единични точки. Коремчето фино и гъсто пунктирано. Прилежащите кос- 
мици сиви и гъсти. Главата, тораксът, щитчето и коремчето с жълтеникави 
до кафеникави стърчащи космици, по-къси, както при женските, малко по- 
дълги по долната страна на коремчето, особено назад. Крилата както при 
женските. 

Разпространение. Среща се в Северна Европа от Дания и 
Скандинавия до Лапландия. В Швейцария достига 1800 m надм. в. (огра- 
ничена е в южните юлпийски и субалпийски зони). По-често е в торфените 
райони на Франция, Белгия, Холандия, Великобритания,Люксембург, 
Германия, Австрия, Чехословакия (Судетия, Бохемия), Норвегия, Швеция, 
Финландия, на Балканския полуостров — Югославия. На изток достига 
Кавказ, Сибир, Далечния Изток до Камчатка и Япония, Монголия, Северен 
Китай, планините на Средна Азия, Алтай, Тибет и южно до Хималаите. 

В България е установен за първи път по склоновете на Рила (над Долна 
Баня, по течението на р. Бистрица, 900—1000 m надм. в., 20. 07. 1942 г.), 
в околността на с. Хвойна (Родопите, 21. 06. 1961 г.), Стара планина, гори- 
те над Обзор (20. 07. 1951 г.), по течението на р. Костиня (Тетевенския Бал- 
кан, 16. 08. 1934 г.). 

Биономия. Според S t i t z (1939) видът може да се счита като реликт 
от ледниково време. Обитава открити, влажни и полувлажни терени, ливади, 
поляни, окрайнините на горите. Среща се и в сенчести и по-гъсти гори, в 
речни долини. Изгражда куполовидни, натрупани от сухи клончета, треви, 
игли, плодчета, песъчинки и др. гнезда, но е установен и в стари дънери и 
паднали дървета. В Сибир според Длусский (1967) благодарение на 
своята евритопност и пластичност в строежа на гнездата този вид може д& 
живее както върху силно влажни биотопи (тресавища и блата), така и в пу- 
стинни места. Гнездата в почвата достигат 60—70 cm дълбочина. 

Популациите обхващат понякога групирани колонии в еднороден био- 
топ, понякога са разпръснати в разнороден терен. В едно гнездо се наброя- 
ват от 50 до 1000 екземпляра, но женските са обикновено от 1 до 5. Малко 
активен хищник, но се изкачва по дърветата, храни се с умрели насекоми. 
Посещава листни въшки, отглежда коренови въшки в гнездото си. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември, а сватбен 
полет — през юли и август. 

4. Formica (Serviformica) cinerea М а у r, 1853 

F. cinerea M a y r, 1853, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 2:280 ($2, Bolzano, Italia 
noBaroni Urbani, 1971); M a y r, 1855, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 5:344 (S), 
F o r е 1, 1892:307 (Formica fusca ssp.) et auct. =? fuscocinerea F o r е 1, 1874, Fourm. 
Suisse, 55 (F. cinerea var., ?$<?•), Цюрих, Швейцерия); Длусский, 1967:65 (F. ci- 
nerea ssp.); Атанасов, 1952:126; 1964:87 (F. cinerea var.). 

Синонимия. Ha територията на Източна Европа от Длусский, (1967) 
били отделени 4 подвида F. cinerea М а у г: типичната форма от Северна Европа; F. 
cinerea fuscocinerea F о r. от Карпатите (в Румъния), Австрия, Швейцария и Балканите; 
F. cinerea imitans R u z s. от степната и лесостепната зона на Европейската част на бив- 
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шия СССР; F. cinerea armeniaca R u z s. от Кавказ. Впоследствие (A p н o л ь д и, Длус- 
с к и й, 1987) F. imitans R u z s. била отделена като самостоятелен вид, т. е. било изяс- 
нено, че в зоната на покриване на ареалите F. cinerea и F. imitans заемат разни екологич- 
ни ниши и не образуват хибриди. 

Описвайки F. cinerea, Маер посочил няколко географски точки както от Централна, 
така и от Северна Европа, неотделяйки terra tipica. Затова Длусский (1967) приел 
F.. cinerea като типична форма от Северна Европа. Южноевропейската форма, описана от 
Форел като fuscocinerea от Швейцария, се отличава от северната с червено-черната или 
кафявата окраска на работничките и женските. По-късно обаче Барони Урбани означил 
като terra tipica за F. cinerea Италия (Bolzano). Така F. cinerea и F. fuscocinerea се оказват 
синоними. 

Работнички. Дължината на тялото 6,1—7,0 mm. Главата еднакво 
дълга и широка, напред конвертираща; страните почти прави, отзад леко 
вдлъбната; окципиталните ъгли закръглени. Челните дъги дивергиращи; 
челната площадка триъгълна; челната бразда стигаща до опелите. Кли- 
пеусът отпред силно издаден, отзад леко закръглен, по средата с кил. Дръж- 
ките на антените в началото малко извити. Петиолусът в профил отпред из- 
пъкнал, отзад почти прав. Окраската на торакса, краката и антените кафе- 
никаво-жълтеникава, сиво-кафява или черно-кафява. Главата, петиолусът 
и коремчето тъмнокафеникави. Мандибулите, клипеусът, челната площадка, 
долната страна на челните дъги и бузите кафеникаво-жълтеникави. Матови; 
коремчето копринено блестящо. Главата (с изключение на челните дъги и 
коремчето) и пронотумът силно окосмени с жълтеникави стърчащи космици; 
мезонотумът по-слабо окосмен; по проподеума от 1 до 8 косъмчета, а по пе- 
тиолуса от 2 до 9 косъмчета; коксите окосмени. 
Женски. Дължината на тялото 9,1—9,5 mm. Главата еднакво дълга 

и широка; страните почти успоредни, отзад леко изпъкнала; окципиталните 
ъгли късо закръглени. Клипеусът отпред леко издаден, назад конусовидно 
закръглен с кил в средата. Челната площадка триъгълна; дъгите къси и леко 
извити; браздата стигаща до оцелите. Тораксът в профил отгоре изпъкнал. 
Пронотумът нисък, напред слабо издаден; мезонотумът отгоре равен; скуте- 
лумът слабо изпъкнал; проподеумът полегато падащ назад. Петиолусът от- 
пред изпъкнал, отзад почти прав. Коремчето овално, наведено напред. Гла- 
вата, тораксът и коремчето тъмнокафяви. Мандибулите, клипеусът, долната 
част на бузите, антените и краката светложълто-кафеникави. Главата и 
тораксът слабо набраздени. Матови и тук-там гланцирани, най-често корем- 
чето. Със светложълти стърчащи космици, най-богато окосмени коремчето, 
по-слабо предната, задната част и страните на главата и най-слабо проноту- 
мът, мезонотумът и епинотумът. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 8,1—8,4 mm. Главата малко по-широ- 
ка, отколкото дълга; страните слабо изпъкнали, надолу конвертиращи, от- 
горе по-слабо изпъкнали. Мандибулите тесни, накрая заострени. Клипеу- 
сът изпъкнал. Челните дъги къси; челната бразда широка. Дръжките на 
антените почти 2 пъти по-къси от дължината на камшика. Тораксът в про- 
фил отпред и отзад силно изпъкнал. Пронотумът издаден малко напред, 
мезонотумът отгоре равен, напред изпъкнал, назад с леко вдлъбване със ску- 
телума; постскутелумът слабо издаден; проподеумът изпъкнал, насочен 
стръмно надолу. Петиолусът в профил доста дебел; от двете страни изпък- 
нал. Окраската почти черна; антените и краката светложълто-кафеникави. 
Блестящи, особено коремчето. Крилата стъкленосветли; жилкуването бле- 
дожълтеникаво; птеростигмата кафеникава. 

Разпространение. Формата, която F о г е 1 (1874) е описал 
като fuscocinerea, обитава планините на Централна Европа (Алпи, Судети, 
Карпати) и на Балканския полуостров. На север нея я сменя по-тъмната 
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фигура, по-рано приета за типична F. cinerea, таксономичният статус на 
която сега е неясен. Тази форма обитава цяла Северна Европа на север до 
Южна Швеция и Финландия, Санкпетербургска област, а на изток до Волга. 

В България F. cinerea е един от най-масовите видове мравки. Разпро- 
странен е предимно в равнините, а в планините достига оптимално развитие 
при 200—600 m надм. в. Единични екземпляри се срещат до 1200—1300 m 
надм. в. 

Б и о н ом и я. Обитава слънчеви, каменисти, пустеещи терени и кул- 
турни ландшафти, пясъчни хълмове, пътища, покрай реките, окрайнините 
на смесените гори и храсталаци, населени места и други. Гнезди предимно 
по поляни, оголени пасища, сухи и открити ливади, до камъни, до ожънати 
ниви, в села и градове. Гнездата изгражда предимно в земята (до 58%), 
с предпочитание към песъчливите и глинесто-песъчливите почви, под камъни 
(до 38/6), в дънери (4%) и др. В непосредствена близост с гнездата е уста 
новена предимно хелиофилна растителност. Образува големи и малки коло- 
нии, в някои случаи с многохилядно население. Бързо реагира при наближа- 
ване на гнездото му, защитава с болезнено хапане и борба за внасяне във 
вътрешността на колонията женските, лупите и ларвите. Работничките про- 
явяват усърдна работоспособност, особено когато събират храна. При по- 
сещение на растения, храсти и дървета те улавят ларви, дребни насекоми и 
влизат в контакт с листни въшки, екскрементите на които използват. Уста- 
новено е, че предпочитана храна са насекомите, особено дребните ларви от 
скакалци, листни оси, дребни паячета и чужди мравки (Атанасов. 
1952). 

Крилати женски и мъжки са наблюдавани от юни до октомври. 
Фактът, че развитите и многобройни колонии на този вид в културни 

биотопи пренасят за храна ларви на различни насекоми, определя тяхната, 
макар и минимална роля за защита на културния ландшафт от вредни на- 
секоми. 

5. Formica (Serviformica) rufibarbis F a b r i с i u s, 1793 

F. rufibarbis F a b r i c i u s, 1793, Ent. Syst., 2, p. 355 ($, France); L a t r e i 1 1 e, 
1798:38 (9 3); F o r el, 1892, p. 307 (Formica fusca ssp.); Атанасов. 1936:228; 1952: 
116; 1964:86 (Formica fusca ssp. part); W es s el i no f t, 1967; p. 106 (Serviformica ru- 
fibarbis). 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—7,5 mm. Главата при- 
близително еднакво широка и дълга; при малките работнички малко по- 
дълга, отколкото широка; задният ръб слабо изпъкнал; ъглите закръглени, 
страните прави. Бораксът и ироподеумът почти както у F. fusca. Щитчето в 
анфас широко, горе изпъкнало, в профил клиновидно, в средата набраздено. 
Окраската бледочервена до светлочервена; задната и предната част на гла- 
вата повече или гю-малко кафеникави до черно-кафяви; коремчето и долната 
част на главата червени. Пронотумът и мезонотумът при големите работнички 
леко кафеникави, при малките работнички кафеникаво и щитчето; понякога 
върху пронотума малко кафяво петно. Дръжката на антените и първото член- 
че на камшика червени; следващите членчета на камшика кафяви. Главата, 
тораксът и коремчето фино и гъсто набраздено пунктирани, матови; корем- 
чето леко гланцирано. Прилежащите космици много фини и гъсти. С някол- 
ко жълтеникави стърчащи космици върху предната част на главата и торак- 
са; по коремчето космиците оскъдни, но повече, отколкото по торакса, по 
ръбовете на коремните сегменти по-многобройни. 
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Женски. Дължината на тялото 9—11 mm. Главата малко по-широка, 
отколкото дълга, отзад по-права, отколкото при работничките. Задната стра- 
на на пронотума, понякога 1 петно на долния му ръб, задната страна на ску- 
телума и по-голяма част от метанотума тъмнокафяви. Мезонотумът с 3 тъмно- 
кафяви надлъжни петна, към края матови. Долната страна на коремчето и 
предната му повърхност зад щитчето червеникави, понякога от всяка страна 
с по 1 по-червено петно. Окосмяването, особено на гърба и коремчето, по- 
богато, отколкото при работничките. Крилата стъкленосветли, леко проз- 
рачни; жилките бледокафяви; птеростигмата тъмнокафява. 

Мъжк и. Дължината на тялото 9—10 mm. Тораксът и коремчето по- 
широки и по-големи, отколкото при F. fusca. Мандибулите понякога със зъб- 
чета. Щитчето в профил дебело, тъпоклинозидно, отпред изпъкнало, отзад 
право, отгоре закръглено. Окраската черна до черно-кафява. Краката жълти 
до жълто-кафяви; бедрата (с изключение на техния край) често кафеникави. 
Гениталните придатъци жълти, краищата им кафеникави. Матови; корем- 
чето слабо гланцирано. Прилежащите космици сиви, къси и средно гъсти; 
стърчащите космици оскъдни. 

Разпространение. Среща се в Цяла Европа от Испания и Пор- 
тугалия до Великобритания, Швеция, Норвегия, Крим, Кавказ, на изток 
до река Иртиш. 

В България е повсеместно разпространен, като в планините достига 
1500 m надм. в. 

Б и о н о м и я. Обитава открити, сухи и топли терени, обрасли със 
слаба растителност, южни склонове на планините, окрайнините на смесените 
гори, песъчливи, глинести и каменисти местности. Гнезди на поляни, ливади, 
пасища, полета с ниска трева, до ручеи, ниви, градини и населени места. 
Изгражда единични гнезда в земята и над нея, под камъни, от пръст и сухи 
треви с малък купол, но винаги на слънце. Предпочита песъчливи, глинесто- 
песъчливи и каменисти почви. Рядко се среща на влажни места. Образува 
средно големи гнезда — до хиляда работнички и 1 или 5—6 женски. 

Брачният полет е през юли — август. 

6. Formica (Serviformica) cunicularia L a t г е i 1 1 i е, 1798 

F. cunicularia L a tr e i 1 1 e. 1798, Ess. Fourmis France, 40 (9$o, France); Y a r- 
r o v, 1954:11; Длусски ft, 1967:73; K u t t e r, 1977:251; A g o s t i, Colling- 
\v o o d, 1987:286 et auct. 

=glauca R uzsky, 1895, Tp. Казан. Общ. Естествоисп., 28:20 (Formica rufibarbis 
var., $, 03. Сарн-Куль, Челябннская обл., бившия СССР); Д л у с с к и й, 1967:74 
(F. cunicularia ssp.); Атанасов, Василева, 1976:221 (F. cunicularia ssp.); A g о s- 
t i, Colling wood, 1987:286 (Formica glauca). 

= rufibarbis Атанасов, 1934; 1952 (part., nec F a b r i c i us, 1893). 
=fusco-rufibarbis F o r е 1, 1874, Fourm. Suisse, 54 (Formica rufibarbis var., $, Швей- 

цария); F o r е 1, 1892:307. 

C и н o н и м и я. Пълната синонимия на F. cunicularia и F. glauca е дадена в ра- 
ботата на Д л у с с к и й (1967:74). В публикацията на Форел за мравките в България 
(Forel, 1892) този вид. съдейки по материали, съхранени в Института по зоология на 
БАН, е определен като F. rufibarbis var. fusco-rufibarbis. В ранните работи на Н. Ата- 
насов този вид е разглеждан заедно с F. rufibarbis. Окраската на F. cunicularia е много 
изменчива: гърдите вариращи от изцяло жълто-червено до почти черно с червени петна 
на страните отдолу на шевовете. Ако се проследи разпространението на вида в Европей- 
ската част на бившия СССР от Санктпетербург до Кавказ се оказва, че на север обитава 
тъмна форма, в лесостепната зона се срещат тъмни и светли индивиди, а в степната зона 
(чак до предпланините на Кавказ) — светли индивиди. На това основание са били отделе- 
ни и подвидовете F. cunicularia cunicularia и F. cunicularia glauca (Д л у с с к и й, 1967, 
с. 26, 73). 
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Впоследствие изучаването на материалите от западните райони на бившия СССР и 
България ни заставиха да преразгледаме тази гледна точка. В едни и същи популации от 
Молдавия, Западна Украйна и България могат да се срещнат тъмни, светли и с междинна 
окраска индивиди. Особено показателна е популацията в околностите на местн. Рупите 
и долината на р. Струма, където много светли и почти черни индивиди се срещат не само 
в пределите на една популация, но даже в едни и същи гнезда. В светлината на тези данни 
ни се струва нецелесъобразно да се отделя glauca в качеството на самостоятелен подвид, 
а още повече — на вид. 

Работнички. Дължината на тялото 4,1—6,6 mm. Главата почти 
толкова дълга, колкото и широка; страните слабо изпъкнали, задният ръб 
прав; окципиталните ъгли късо закръглени. Клипеусът издаден напред, 
отгоре закръглен и слабо вдлъбнат, с кил в средата. Челната площадка триъ- 
гълна; челните дъги слабо изпъкнали; челната бразда широка, недостигаща 
първата оцела. Дръжките на антените по-дълги от задния ръб на главата с 
1/3 от дължината си. Тораксът, респ. мезонотумът, в профил силно изпъкнал, 
с едва забележима вдлъбнатина помежду им. Базалната повърхнина на про- 
подеума отгоре права и почти равна по дължина на наклонената. Петиолусът 
в профил клиновиден, отпред изпъкнал, отзад почти прав; в анфас отгоре 
широко закръглен, понякога и с изрезка в средата. Тораксът, петиолусът, 
краката, предната част на главата и антените светлочервеникаво-кафеникави; 
страните на торакса често с тъмни петна с ясно очертани граници; проподеу- 
мът понякога кафяв. Тораксът и главата фино надлъжно набраздени. Тялото 
повече матово; коремчето и по-слабо тораксът и главата с бляскав оттенък. 
Тораксът и петиолусът без стърчащи космици. Клипеусът и мандибулите със 
стърчащи бледожълтеникави космици, по-слабо първият коремен сегмент, 
а по-силно последните 2 сегмента. 
Женски. Дължината на тялото 7,1—9,0 mm. Окраската варира по- 

някога както при F. rufibarbis, понякога почти черна. Мандибулите, от- 
страни и под главата, основата на антените, няколко петна върху предния 
край и задния крайна торакса, пунктовете под крилата, колената и тарзуси- 
те или целите крака с жълто-червен цвят. Петиолусът голям, изрязан, тъ- 
мен. Сходни с женските на F. rufibarbis, но с по-слабо окосмяване на проно- 
тума от тях. Върху пронотума стърчащите космици в 2 реда, по правило недо- 
стигащи задните му ъгли. Останалите части на пронотума без космици. Пе- 
тиолусът окосмен както при работничките. Крилата по цвят възчерни, стиг- 
мата по-тъмна. 

Мъжки. Дължината на тялото 8,1—9,0 mm. Структурата на тялото 
и окосмяването както при F. rufibarbis, но с петиолус в профил незаострен, 
а в анфас широко изрязан, със закръглени горни ъгли. Гениталните прида- 
тъци със закръглен заден ръб на субгениталната пластинка и малко по- 
дълбока вдлъбнатина на тръбния ръб на стипеса, с по-тънка и по-нежна 
кука на волуцелата, с много повече закръглен заден край на сагитата, от- 
колкото при F. rufibarbis. Окраската на тялото обикновено кафява до ка- 
фяво-черна с жълтеникаво-кафяви крака, клипеус и гениталии. Гладки, 
почти без блясък. Крилата както при женските; жилкуването възчерно. 

Разпространение. Среща се в Цяла Европа, като на североза- 
пад достига Южна Англия, Южна Норвегия и Швеция, Карелия и на севе- 
роизток Урал, планините на Средна Азия, Монголия. 

В България е известен от цялата страна, но се среща често на 200—400 m 
надм. в. В планините са установени единични екземпляра до 1800 m надм. в. 

Биономия. Термофилен вид, който обитава сухи, слънчеви, каме- 
нисти, хълмисти и равнинни терени, смесени и храсталачни гори, речни до- 
лини и ниските склонове на планините. Гнезди предимно на поляни, ливади 
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с цъфтяща растителност, градини, пасища, крайпътни биотопи, синури и 
слогове. Гнездата изгражда най-вече в земята, под камъни и много рядко в 
някои стари дънери. По равнинните и силно огрените от слънцето терени не 
прави надземни куполи — такива построява на места с по-ниска температура 
от пръст и пясък, с канали, ходове и изходи, които поемат слънчевите лъчи 
и задържат топлината. В съседство с гнездата е установена хелиофилна рас- 
тителност. Проявява известна, агресивност при събиране на дребни твърдо- 
крили, полукрили, правокрили и др. Бърз и подвижен. Посещава много 
цъфтящи растения, а също и развити колонии от листни въшки. Като съ- 
бирач на живи насекоми играе по-голяма роля, отколкото F. fusca, което 
определя в известна степен и нейната полза. 

7. Formica (Serviformica) gagates L a t r е i 1 1 е, 1798 

F. gagates L a t r e i 1 1 e, 1798, Essai Fourmis France, p. 36, N у 1 a n d e r, 
1856:65, 5; Formica fusca ssp. F o r е 1, 1892:307; Атанасов, 1934:168; 1936:228; 
1964:87 (Formica gagates). 

Работи и чк и. Дължината на тялото 4,5—7,5 mm. Главата при- 
близително еднакво широка и дълга; задният ръб и страните леко изпъкнали; 
окципиталните ъгли широко закръглени. Клипеусът с прав преден край и 
добре очертан кил. Челната бразда ясна. Дръжките на антените с 1/4 
от своята дължина по-дълги от задния ръб на главата. Тораксът умерено 
изпъкнал; проподеумът падащ под силно закръглен тъп ъгъл. Щитчето в 
профил клиновидно, отпред изпъкнало, от задната страна вдлъбнато, в ан- 
фас по-широко, отколкото високо, отгоре закръглено или право. Окраската 
черна, силно гланцирана; мандибулите понякога тъмнокафяви до червено- 
кафяви. Антените кафяви до червено-кафяви; камшикът към края по-тъмен; 
коксите черни до кафяво-черни; краката тъмнокафяви, често в краищата 
тибиите по-светли до червено-кафяви. Цялото тяло фино и гъсто пунктира- 
но; мандибулите надлъжно набраздени. Прилежащите космици къси и ос- 
къдни, по мандибулите жълтеникаво-бели; стърчащите по предния ръб на 
клипеуса, оскъдно по неговата повърхнина, по челото, задната част на гла- 
вата и торакса, но къси, малко по-обилни, по-дълги и полегати по коремчето 
и ръбовете на сегментите. 

Женски. Дължината на тялото 9—11 mm. Формата на главата как- 
то при работничките, окципиталните ъгли малко по-късо закръглени. Кли- 
пеусът с кил; челната бразда фина. Дръжките на антените малко по-къси, 
отколкото при работничките. Тораксът по-широк, отколкото при работнич- 
ките, в профил отгоре малко изпъкнал, почти прав, отпред изпъкнал, с про- 
нотума отдолу под прав ъгъл, назад равномерно изпъкнал. Щитчето както 
при работничките, горният му ръб в средата понякога набразден. Окраската 
черна; коксите, краката и антените кафяви; камшикът към края тъмно- 
кафяв; ръбовете на коремните сегменти бледожълти. Силно гланцирани; гла- 
вата (с изключение на 1 широко петно пред предния ръб на очите) много фи- 
но и гъсто пунктирана. Челната площадка гланцирана; върху челото с ня- 
колко по-големи точки. По главата и торакса (с изключение на мезонотума и- 
скутелума) със сиво-жълтеникави прилежащи космици. На коремчето с 
малко на брой полегнали космици. По главата, торакса и коремчето и с къси 
н редки стърчащи косми, по-дълги на долната страна на коремчето. Крилата 
стъкленосветли, леко кафеникави; жилкуването и птеростигмата кафяви- 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 9,0—11,2 mm. Клипеусът с кил; чел- 
ната бразда недостатъчно ясна. Тораксът малко по-широк от главата, тол- 

2.69 



кова широк, колкото коремчето. Щитчето в профил дебело, клиновидно, го- 
ре закръглено, в средата отгоре леко вдлъбнато; в анфас страните изпъкнали. 
Окраската кафяво-черна; краката кафяви. Главата и мезонотумът матови; 
скутелумът и щитчето малко, коремчето силно гланцирано. Прилежащите 
космици малко по-дълги и по-обилни, тялото с копринен блясък. Стърчащи 
космици само по ръбовете на коремните сегменти и по долната му страна. 

Разпространение. Среща се в Средна и Южна Европа, Кар- 
патите, Молдавия, Донбас, Крим, Кавказ и Мала Азия. В България е раз- 
пространен повсеместно. В някои от южните планини достига 1000 m надм. в. 

Б и о н ом и я. Обитава предимно топлите области. Среща се често в 
сухи, слънчеви, каменисти и песъчливи терени, но е установен и на полусен- 
чести, сенчести, влажни райони и в окрайнините на смесените и дъбовите 
гори. Изгражда гнездата си най-често под камъни, между корените на дър- 
ветата, рядко в стари загнилн дънери, Образува средно големи гнезда. Вли- 
за в трофобиотичен контакт с листните въшки. 

Сватбеният полет е през юли и август. 

Подрод Formica s. str. (Linnaeus, 1758) F o г е 1, 1913 

Ann. Soc. Ent. Belg., 57:361 (Formica subg., типусен вид Formica rtifa Linnaeus, 
тип на рода). 

Диагноза (фиг. 76). Челната площадка на работничките и жен- 
ските блестяща; нейната структура рязко различна от структурата на че- 
лото. Предният край на клипеуса равномерно изпъкнал, без изрезка. Зад- 
тилният край на главата прав или слабо огънат. Очите на мъжките и жен- 
ските с микроскопични стърчащи космици между фасетките; при работнич- 
ките без или с много малки стърчащи космици. Мезоплеврите при палеарк- 
тичните видове със стърчащи космици. 

Б и о н о м и я. Временни социални паразити; оплодените женски осно- 
вават нови семейства в гнездата на Serviformica. По такъв начин мравките 
усвояват нови територии. На заселени територии размножаването е чрез 
образуване на групи индивиди от работнички и дъщерни гнезда. Майчините 
гнезда могат дълго време да запазват връзката с дъщерните и обикновено 
червените горски мравки (F. rufa, F. polyctena, F. aquilonia, F. lugubris) 
образуват колонии като система от родствени семейства, свързани с постоя- 
нен или периодичен обмен на работнички, женски и развъдени. Гнездата им 
са с куполи от хвойна, пъпки и клонки и понякога достигат големи размери 
— височина 2 m и диаметър до 9 т. Числеността на мравките в гнездата на 
тези видове достига 5 млн. индивида (3 а х а р о в, 1980). 

Всички видове на подрода имат охраняема територия със система от 
постоянни пътеки. Дължината на пътеките може да достига 100 ш. Средно 
територията на 1 гнездо е с площ 0,25 ha. 

Червените горски мравки активно унищожават Ередните хвойно-листо- 
гризещи насекоми и в много страни се използват за биологична борба с тези 
вредители на гората. Разработени са и се прилагат методи на изкуствено 
разселване на червените горски мравки. 

8. Formica (Formica) truncorum F a b г i с i u s, 1804 
(Червеноглава мравка) 

F. truncorum Fabri ci us, 1804, Syst. Piez., 403 (9, Moravia); Wesselin°4 
1973:107; Атанасов, Василева, 1976:220. 

C и н o н и м и я. Д л у с с к и й (1967). 
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Фнг. 7G. Глава отгоре (а—в) и в профил (г, д) и торакс в профил (е—з) на работнички 
от подрод Formica s. str. (по Д л у с с к и й, 1967) 

а—з— F. (F.)pratensis; а, з—F. (F.) aquilonia; б, е— F. (F.)rufa; г — F. (F.) 
lugubris; д — F. (F.)iruncorum; е — F. (F.)polyciena 

Работнички. Дължината на тялото 3,5—9 mm. Главата почти 
еднакво дълга и широка между очите; задният ръб прав; окципиталните ъгли 
закръглени; страните леко изпъкнали, почти прави, напред леко конверти- 
ращи. Главата, антените и тораксът светлокеремидено-червени до тъмночер- 
вени; дисталната половина на камшика и мандибулите понякога кафяви; 
при малките работнички на пронотума, мезонотума и темето често с кафе- 
никаво петно. Петиолусът червен; краката червено-кафяви. Коремчето тъмно- 
кафяво, първият сегмент отпред повече или по-малко червен; понякога ця- 
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лото коремче червено с тъмни ръбове на сегментите. Матовогланциран. 
Прилежащите космици къси и редки. Цялото тяло с многобройни блестящи 
космици. 
Женски. Дължината на тялото 8,0—9,0 mm. Главата почти както 

при работничките. Главата и тораксът червени. Камшикът на антените ка- 
фяв; на темето често с 1 по-тъмно петно, рядко на задната част на главата 
леко кафеникаво. Пронотумът отзад понякога с тъмнокафяв ръб; мезоноту- 
мът с 2—3 кафяви надлъжни бразди, рядко липсващи. Коремчето тъмнока- 
фяво; предната половина на първия сегмент, понякога следващите сегменти 
и долната страна на коремчето червени. Краката червени. Коремчето силно 
набраздено и пунктирано, по-малко гланцирано, отколкото при F. rufa 
и по-силно, отколкото при F. pratensis. Стърчащите космици по темето и кра- 
ката фини, гъсти и златистожълти. Крилата стъкленосветли, в основата леко 
кафеникави; жилките и птеростигмата кафяви. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 7,0—9,0 mm. Главата, антените и то- 
раксът черни; петиолусът и коремчето малко по-светли. Гениталните прида- 
тъци жълти. Стърчащите космици по-гъсти, отколкото при F.rufa и F. pra- 
tensis, особено на камшика, краката и коремчето. Коремчето с по-гъсти и 
по-жълтеникави пубесцентни космици. Крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в Северна, Средна и някои райони 
на Южна Европа (в Англия не е установена), Крим, Кавказ, Сибир, Далеч- 
ния изток, планините на Средна Азия, Каракорум, Монголия, Северозападен 
Китай, Хималаите, Япония. 

В България повсеместно разпространен, но рядък вид. Установен в 
равнинни, хълмисти и подпланински райони, като в планините достига 
900 m надм. в. 

Б и о н о м и я, Червеноглавата мравка обитава окрайнините на сме- 
сените гори, млади иглолистни насаждения, храстовидни терени, затварящи 
слънчеви открити ливади, поляни, синури, сечища, пустеещи и обрасли с 
ксерофилна растителност места, орници и крайпътни биотопи. Гнездата й 
не са големи, изградени са от различни дребни растителни частици, пръст, 
пясъчни зрънца и др. и имат купол с неправилна плоска форма. Обикновено 
те са натрупани върху стари пънове, в корени на стари дървета, понякога 
под камъни и рядко в земята. При подходящи теренни условия образува 
колонии от 3—5 гнезда в близко съседство едно до други и свързани с под- 
земни ходове. Мравуняците не са многобройни — в 1 гнездо от 15—20 години 
има до 10 000 мравки. Счита се, че обитаваната територия (на която събира 
насекоми и сладкия сок, отделян от листните въшки) не е по-голяма от 0,5 ha. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември. Сват- 
беният полет обикновено е от юни до август. Според Длусский (1967) 
F. truncorum са моно- или олигогинни мравки. 

Образуването на нова колония е свързано инстинктивно с Formica 
fusca, т. е. по паразитен път или лишени от женски. 

9. Formica (Formica) pratensis R e t z i u s, 1783 
(Ливадна мравка) 

F. pratensis R e t z i us, 1783, Gen. Spec. Insect de Geer, 75 ($, Europa); Forel, 
1892:307; Атанасов, 1936:226; 1952:99; 1964:86 (Formica rufa ssp.); W e s s е 1 i- 
n o f f, 1967:109; 1973:104 (Formica pratensis). 

—nigricans Emery, 1909, Deutsch. Ent. Zeitschr., 7:187 (F. rufa pratensis var., 
9, Alpi Maritime, France); Kutter, 1965:144 (F. nigricans); Wesselinoff, 1967: 
109; 1973:104; Collingwood, 1979:153; Agosti, Colling wood, 1987: 
236 (F. nigricans). 
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Синонимия. Пълна синонимия: Длусский (1967, с. 84). Някои евро- 
пейски изследователи разглеждат като самостоятелни видове F. pratensis R е t z. и F. 
nigricans Е m. (=F. cordieri Bond r.). Женските на тези мравки добре се отличават: 
при pratensis женските почти са без стърчащи космици, а при nigricans цялото тяло е по- 
крито с многобройни стърчащи космици. Тези две форми са намерени от нас в България. 
Типичната F. pratensis се среща доста често и повечето намерени женски принадлежат 
към тази форма. Формата nigricans е намерена в София, 1902 (А. Буреш) и местн. Лисия, 
1000 т, 4. 05. 1967, № 259 (М. Евтимов). 

Въпреки че разпределението по честота на този признак е с явно биомодален ха- 
рактер (индивиди с междинни белези се срещат много рядко), склонни сме да разглеждаме 
nigricans като форма на F. pratensis, нямаща таксономичен статус. Изследването на много 
серии млади женски, взети от гнездата (Д л у с с к и й, 1967, с. 84), показа, че в 1 гнездо 
могат да се развиват индивиди от двете форми. Тъй като семействата на този вид са моно- 
гинни, то следователно индивидите както на единия, така и на другия тип (а също и с меж- 
динни белези) могат да бъдат потомци на една женска. 

Работнички. Дължината на тялото 4,0—9,0 mm. Пропорции 
те на тялото сходни с F. rufa. Главата, тораксът и петиолусът наситено 
кафяво-червеникави; челото, темето, тилната част, петното на пронотума, 
мезонотумът, върхът на петиолуса, антените, краката и коремчето тъмни или 
черно-кестеняви. Понякога коремчето и петната на главата и торакса чисто 
черни. Краката често червеникави. Мандибулите червено-кафяви. Тялото 
с гъсти прилежащи и отчасти дълги стърчащи жълтеникави косми. . 

Женски. Дължината на тялото 9—11 ram. Структурата и окраската 
на тялото, както при F. rufa. Тялото с нежни прилежащи космици; с редки 
стърчащи космици върху главата, торакса и предната част на коремчето 
(forma nigricans) или без тях (forma pratensis). Очите оскъдно окосмени. 
Коремчето кафяво-черно с изключение на 1 малко петно в предната му част. 
Тялото матово, гъсто набраздено пунктирано. 

М ъ ж к и (фиг. 77). Дължината на тялото 8—10 mm. Сходна с мъжки- 
те при F. truncorum. Тялото черно с жълтеникави крака и генитални при- 
датъци. Понякога краката черни. Матови, коремчето с копринен блясък. 
Петиолусът с по-дълбока изрезка в средата, отколкото F. rufa. Челната пло- 
щадка по-често слабо блестяща. Мандибулите черни с червеникави ръбове. 
Окосмяването както при F. truncorum. Крилата светлоопушени, по-бледи, 
отколкото при F. truncorum. 

Разпространение. Среща се в Северна и цяла Средна Евро- 
па на север до Норвегия, на запад до Дания през Белгия и Франция до 
Южна Англия, на юг до Алпите, Апенините (Северна Италия) и Балканския 
полуостров (Югославия, България), на изток до Крим, Кавказ, Казахстан, 
Западен Сибир, планините на Средна Азия и Северна Монголия. 

Фиг. 77. Глави на мъжка Formica (F.)pratensis (а) и F. (F,)rufa (б) отзад. 
Стрелката показва стърчащите космици в долния край на окото (по Д л у с- 

с к и й, 1967) 
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В България е широко разпространен предимно в равнинни, хълмисти, 
под планински и по-рядко в планински райони (единични екземпляри до 
1800 m надм. в. в границата на горската растителност, въпреки че оптимумът 
на неговото разпространение са смесените гори и равнинните райони на 
страната). 

Б и о и ом и я. Ливадната мравка обитава сухи, слънчеви горски ок- 
райнини, млади насаждения, горски сечища, ливади, поляни, храсталаци, 
синури, крайпътни биотопи, орници и ожънати ниви. 

Изгражда гнездата си в сухи почви и отбягва сенчести и влажни места 
далеч от хора и животни. Гнездата имат обикновено плосък купол с много 
отвори по повърхността и широк землен вал в основата, който достига 3 m 
в диаметър. Под дърветата гнездата са с висок купол. 

През горещите дни мравките се изтеглят във вътрешността на гнездото. 
Отворите на повърхността му служат за вентилация и намаляват действието 
на слънчевите лъчи. При дъждовно време тези отвори се затварят (А т а - 
н а с о в, 1952). 

Гнездата на ливадната мравка външно лесно се различават от тези на 
Formica rufa и F. truncorum по това, че куполът им е изграден от едри расти- 
телни частици, слепени с пясък, което никога не се наблюдава при червената 
горска мравка. Обикновено те са натрупани върху почвата, до дървета, ка- 
мъни, върху стари дънери, рядко в земята и под камъни. Когато мравунякът 
е колония, гнездата са свързани едно с друго чрез утъпкани пътечки. 

Гнездата имат диаметър 1,20—2,80 и височина 0,40—0,80 m. В 1 семей- 
ство броят на мравките достига 500 000 с 6—8 женски; при по-малките се- 
мейства най-често женската е една (S t i t z, 1939). 

В храната на F. pratensis преобладават дребни гъсеници, скакалци, 
твърдокрили, дребни ларви, понякога и мъртви насекоми. Повече от всички 
други видове от подрода тази мравка поддържа постоянни трофкчнн връзки 
с листните въшки, които развъжда н ог които не се отделя дори през нощта. 

Крилати женски и мъжки се срещат през май—юни и август—септември, 
което не се наблюдава при другите видове на рода. Ново гнездо се създава 
по паразитен път. В гнездата на този вид у нас е известен паразитният вид 
Fcrmicoxenus nitidulus (Атанасов, 1936). 

Установено е, че само 1 колония на този вид за 1 ден унищожава до 
4000 екз. насекоми, а за 1 ден през лятото —• по 500 000 екз. насекоми, като 
процентът на вредните е най-висок (Атанасов, 1952). Според Eid- 
mann (1926) вредните достигат до 67%, индеферентните— 14%, полез- 
ните— 9%, и неопределените 10%. 

В някои райони на страната този вид може да причини сериозна вреда 
като допълнителен междинен гостопрнемник в развитието на Dicrocoelum 
lanceatum. Най-висока естествена инвазия в Североизточна България е 
установена при F. pratensis—средно 33,7% (Д е н е в и др., 1970). 

10. Formica (Formica) luguhris Zetterstedt, 1840 
(Космата горска мравка) 

F. lugubris Zetterstedt, 1840, Ins. Lappon., 1:449 (Ofotenfiord, Norvegia); 
OTTO, K е p е м и д ч и е в, В ъ т о в, 1962:24; W е s s е 1 i n о f f, 1967:109; 1973: 
106; Atanassov, 1974:183. 

Синонимия. Д л у c c к и й (1967). 

Работнички. Дължината на тялото 6,5—9,0 шт. Главата при 
работничките еднакво дълга и широка; задният ръб и страните прави; окци- 
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питалните ъгли заоблени. Клипеусът с 
кил. Челната площадка продълговато три- 
ъгълна. Дръжките на антените слабо из- 
вити както при F. rufa. Пронотумът в 
профил равномерно изпъкнал, също в 
по-малка степен и проподеумът. Петиолу- 
сът в профил клиновиден, в анфас широк 
с изпъкнали страни, отгоре почти равен, 
рядко с леко вдлъбване. Окраската на тя- 
лото бледо ръждивочервеникава. Челото, 
темето и очите черни. Бузите и страните 
зад очите лъскаво червени; мандибулите 
червени. Клипеусът червен, често в сре- 
дата по дължина с по-тъмно петно. Дръж- 
ката на антените червеннкавокафява; 
камшикът тъмнокафяв. Тораксът прео- 
бладаващо жълтеникаво червен, без гланц. 
Пигментното петно на пронотума неясно, 
без очертани граници, но по-забележимо, 
отколкото при F. rufa; понякога нетното 
с полулунна форма, завършващо точко- 
видно на мезонотума или въобще липсва- 
що. Петиолусът червен. Краката жълтени- 
каво-червени до тъмночервени. Коремчето 
черно-кафяво. Тялото матозо, рядкосбля- 
сък. Мандибулите надлъжно набраздени 
и пунктирани. 
Женски (фиг. 78). Дължината 

на тялото 9,0—11,0 mm. Долната част 
на главата, често горната повърхност на гърдите, горната и задтилната 
част на главата с редки и различно дълги стърчащи космици. Предната иа- 

Фпг. 78. Коремчета на женски For- 
mica (F.)rufa (a), F. (F.)aquiloriia 
(б) и F. (F.)lugubris (в) (по Д л y c c- 

к и Й7 1967) 

клонена повърхност на първия тергит на коремчето с дълги, достигащи до 
горната му повърхност, стърчащи космици; отдолу от 1-вия до 4-ия тергит 
на коремчето космиците достигащи зад линията на стнгмите. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 8,5—11,0 mm. Главата трапецовидна. 
Камшикът двойно по-дълъг от дръжката. Тораксът по форма почти както 
при другите видове на рода; гърбът равномерно изпъкнал. Тялото черно, 
гладко, матово. Метатораксът изпъкнал, светъл. Коремчето дълго, 6-членно, 
черно-сиво; основата му лъскава; гениталните придатъци кестеняви. Щит- 
чето в анфас широко, почти квадратно, неизрязано, на върха окосмено, сла- 
бо кафяво-жълто. Краката черни, задните и средните бедра и тарзусите ка- 
феникаво-кестеняви. Крилата слабо опушени; жилкуването малко по-тъ- 
мно. 

Разпространение. Борео-алпийски вид, характерен за зо- 
ната на тайгата на Палеарктика и планините на Западна Европа, вкл. 
Ирландия, Великобритания, Богезите, Северна Италия, Балканския 
полуостров и Румъния. На изток от Вайкал е установен в южната зона на 
тайгата и широколистния пояс на Приморския край. В Европейската част 
на бившия СССР на юг от Москва обаче не е разпространен. 

F. lugubris се среща във високите зони (от 900—2300 m надм. в.) на пла- 
нините в България: Стара планина, Витоша, Рила, Родопите, Пирин, Али- 
ботуш и Беласица. Най-голяма популационна плътност в ареала му се на- 
блюдава между 1500 и 1900 m надм. в. Особено чест е в някои райони на Ро- 
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допите (Снежанка. Ешекулак, Ардашла, Чехльово, Хвойна, вр. Сютка, под 
вр. Каратепе и Перелик). Рила (полите на вр. Ибър, Трите улука, Боровец), 
Витоша (вр. Марчевски острец. Селимица, Купена, Самара), Стара планина 
(полите на вр. Ком, Тодорини кукли, Вежен, х. „Дерменка“, Твърдишкия 
проход, над местн. Карандиля, под вр. Чумерна и Разбойна). Установен е 
и в Сакар (856 пт надм. в.), и в някои дъбови гори на Североизточна Бълга- 
рия. 

Б и о н о м и я. Обитава редки букови, чисти и смесени иглолистни насаж- 
дения от смърч, ела и бял бор. Често се среща и в млади иглолистни асоциа- 
ции, в групировки от смрика, в горната граница на дъба, в терени с буйна 
тревиста растителност. Гнезди на поляни, ливади, окрайнините на горите, 
върху камъни, до потоци и в крайпътни биотогш. Изгражда натрупани ку- 
половидни гнезда от сухи клончета, игли, листа от боровинки, треви, плод- 
чета, пясък, пръст, понякога и овчи отпадъци. Преобладават гнездата с 
ширина 1.10 ш и височина 0,60 ш, но има и гнезда с ширина 4,25 ш и висо- 
чина 1.84 т. Образува малки и големи колонии от 5—8—12 гнезда, със 
100 000—200 000 работнички и 900—1000 женски. 

В храната на F. lugubris преобладават плодчета от Rubus caesius, Hy- 
pericum quadrangulum, Vaccinium myrtillus, Fragaria vesca и др. C известна 
настървеност той приема и животинска храна — дребни твърдокрили, ска- 
калци, гъсеници, листни оси, различни ларви. Изкачва се до най-високите 
дървета и с присъщата му ловкост събира насекоми, гъсеници, ларви и др. 
Една голяма колония за 1 h събира 56—72 насекоми. Освен това прави пъ- 
теки до колониите от листни въшки (от р. Lachnus), тъй като озахарените им 
екскременти са основен компонент в храната на косматите мравки. 

Известно е, че F. lugubris унищожава 44% вредни за гората насекоми, 
24% индиференти, 17% полезни и 15% неустановени. С основание се счита 
за един от най-важните фактори за ограничаване на началното каламитетно 
размножаване на вредните насекоми. Пълноценното му използване в борбата 
срещу боровата процесионка в Кюстендилско, Благоевградско, Пазарджиш- 
ко, Пловдивско, Старозагорско и другаде е препоръчително. Благодарение 
на своите биологични качества може изкуствено да се разсели в застраше- 
ни и нападнати от гъсениците на листоврътката, педомерката, боровата лист- 
на оса, боровия хоботник, короеди и др. райони на страната. В Италия F. 
lugubris е широко използвана и успешно разселена за защита на горите от 
вредители (Р a v а п, 1959). 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември, а сватбен 
полет — в края на юли — август. 

11. Formica (Formica) aquilonia Y arrow, 1954 

F. aquilonia Y arrow, 1955, Trans. Soc. Brit. Entom., 12:29 (2 2 <3, Great Britan); 
W e s s е 1 i n o f f, 1973:106. 

P аботнички. Сходни c F. rufa, но C няколко чифта (1—5) къси 
полустърчащи космици на задтилния край на главата. 
Женски. Размерите както при F. rufa. Коремчето блестящо, микро- 

скулптурата му развита по-силно, отколкото при F. rufa. Наклонената по- 
върхност на първия тергит на коремчето с къси полустърчащи космици, 
незавиващи встрани на горната повърхност на тергита. Петиолусът само с 
1 (рядко 2—3 ) чифт дълги космици близо до стигмите; горният край на пе- 
тиолуса без стърчащи космици. 

Мъжки. Сходни с F. rufa, но с междинна между F. rufa и F. lugubris 



хетотаксия. Отдолу по вътрешния край на очите със стърчащи космици как- 
то при F. lugubris, но разположени много близко към очите. 

Разпространение. Транспалеарктичен бореален вид, разпро- 
странен от Великобритания и Швейцария до Хабаровск и Приморския край 
на бившия СССР. В Централна и Южна Европа се среща в планините. За 
България се съобщава за първи път от Рила (Заврачица, 1900—2000 ш) 
(Wesselinoff, 1973), Белоградчик (leg. Длусский, 1986). 

12. Formica (Formica) rufa Linnaeus, 1758 
(Червена горска мравка) 

F. rufa Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:580 (??<?, Europe); F o r е 1, 
1892:307; Атанасов, 1934:167; '1936:225; 1952:92; Wesselinoff, 1967:109; 
1973:144; Atanassov, 1975:183. 

Синонимия. Длусский (1967, c. 93). 

Работнички. Дължината на тялото 4—9 mm. Главата при голе- 
мите работнички еднакво широка и дълга, при по-малките малко по-дълга, 
при най-малките понякога дори по-дълга, отколкото широка. Задният ръб 
на главата и страните прави; окципиталните ъгли заоблени. Клипеусът с 
ясно очертан кил; предният му край неизрязан. Дръжките на антените по- 
дълги с 1/4 от своята дължина от задния ръб на главата. Тораксът, респ. 
промезонотумът, в профил равномерно изпъкнал, отгоре широко овален. 
Повърхнината и наклонът на проподеума в профил едва изпъкнали, надолу 
под закръглен тъп ъгъл, понякога завършващ остро. Петиолусът в профил 
клиновиден, отпред изпъкнал, отзад прав, в анфас широк, нагоре широко 
изпъкнал или леко единично или двойно вдлъбнат; страните конвертиращи 
надолу. Главата и тораксът светло- или тъмнокеремидено-червени; челото, 
темето и дръжките на антените тъмнокафяви до черникаво-кафяви; камши- 
кът кафяв до червено-кафяв; мандибулите тъмнокафяви до червено-кафяви. 
Пронотумът с малко, черно-кафяво петно, недостигащо промезоноталния 
шев, понякога без него. Петиолусът червен, понякога с тесен, тъмен ръб. 
Краката червено-кафяви. Коремчето черникаво-кафяво, понякога основата 
червена. Тялото матово; челната площадка гладка и гланцирана. Мандибу- 
лите фино надлъжно набраздени, гъсто и фино пунктирани. Тялото с фини 
прилежащи космици. Предният край на клипеуса, мандибулите, коремчето, 
коксите и тибиите със стърчащи космици. 
Женски (фиг. 78). Дължината на тялото 9,0—11,0 mm. Формата на 

главата както при работничките. Дръжките на антените по-дълги от задния 
край на главата приблизително с 1/4 от своята дължина. Тораксът, и по- 
специално пронотумът, в профил отпред падащ стръмно; гърбът отпред из- 
пъкнал; проподеумът отгоре равно закръглен, падащ надолу. Петиолусът 
както при работничките. Главата червена: мандибулите тъмнокафяви до 
червено-кафяви; клипеусът в средата малко кафеникав. Челото и темето 
черни до кафяво-черни. Тораксът червен; горната страна на пронотума или 
целият пронотум, скутумът и скутелумът черни до кафяво-черни. Петиолу- 
сът и краката червени; тибиите и тарзусите по-тъмни. Коремчето черно до 
кафяво-черно, в основата червено. Тялото фино шагреновидно набраздено, 
с многобройни фини точки; мандибулите пред зъбния ред надлъжно набраз- 
дени, с единични точки. Главата и тораксът матови; коремчето силно глан- 
цирано. Дръжките на антените и краката с многобройни фини прилежащи 
космици и къси, много редки стърчащи космици. Крилата леко опушенщв 
краищата по-светли; жилките и птеростигмата светлокафяви. 



Мъжки. Дължината на тялото 9—11 mm. Главата по-тясна от то- 
ракса, по-широка, отколкото дълга; задният ръб между очите равномерно 
изпъкнал; страните пред очите силно конвертиращи. Мандибулите само с 
апикален зъб. Клипеусът по-слабо очертан, отколкото при работничките н 
женските, в средата слабо изпъкнал. Дръжките на антените по-дълги от зад- 
ния ръб на главата с 12 от своята дължина. Тораксът, респ. пронотумът, в 
профил стръмен; мезонотумът равномерно изпъкнал; проподеумът отгоре 
равен и стръмно падащ назад. Петиолусът в профил клиновиден, почти с 
успоредни страни, в анфас с изпъкнали страни, горният му ръб почти прав 
или повече или по-малко изрязан. Окраската черна; гениталиите и краката 
(с изключение на коксите и бедрата) жълтеникави или червено-кафяви. 
Скулптурата по-ясно изразена, отколкото при работничките. Тялото ма- 
тово; коремчето отгоре гланцирано. Главата и тораксът с къси и гъсти стър- 
чащи космици: Крилата както при женските. 

Разпространение. Среща се в Северна, Средна Европа до Пи- 
ренеите, на запад до Великобритания, па юг до Алпите, Балканския полу- 
остров, на север до Кавказ, Сибир, Иртиш. 

В България е разпространен рядко в равнините до 200—400 m надм. в., 
предимно в планините — максимално при 600—1600 m надм. в. Единични 
индивиди достигат 2000 m надм. в. (в южните склонове на Стара планина, 
Рила, Родопите). 

Б и о н о м и я. Обитава смесените, високите дъбови, букови и игло- 
листни гори, особено млади иглолистни асоциации. Гнезди на слънчеви 
ливади, горски поляни, места с буйна тревиста растителност, в окрайнините 
на горите и крайпътни биотопи. Изгражда куполовидни, натрупани гнезда 
от сухи треви, клончета и игли от смрика и смърч, сухи листа и плодчета от 
боровинки и смрика, пръст, пясък, остатъци от животински тор. Гнездата, 
натрупани предимно върху почвата, в загнили дървета, до стари дървета и 
единично под камъни, са с ширина 0,95—1,30 ш и височина 0,52—0,95 ш. 
Някои много големи гнезда достигат ширина 3,6 m и височина 1,20 т. Та- 
кива гнезда наброяват от 200 до 300 000 работнички. Големи популации има 
на Витоша (гр. Селимица, Кумините. х. „Фонфои“), Родопите (ГС „Селище“, 
Вищерица, Сатовча, Ракитово), Рила (Боровец, Говедарци, Рилски мана- 
стир), Стара планина (горите югозападно от Берковица, Витиня, Циричина, 
Беклемето, Шерба, Разбойна), Средна гора (под вр. Братия, Колониите). 

F. rufa има смесен режим на хранене, свързан със сезонните условия. 
През пролетта се храни с нектар, сокове от дърветата, първите ларви на 
Orthoptera, Tenthredinidae, Homoptera, първите гъсеници на Lepidoptera 
и др. В лятната храма преобладават дребни Coleoptera, Diptera и Homop- 
tera, листни оси (Tenthredinidae), ларви от Orthoptera, различни гъсеници 
от Lepidoptera и др. Есенната храна са различни растителни плодчета, се- 
мена и озахарените екскременти на листните въшки. 

Известно е, че участието на листните въшки от р. Lachnus в биологията 
на червената горска мравка повишава ефективността им, особено в събиране 
насекоми и унищожаване на гъсеници. Симбиозата между F. rufa и листните 
въшки обогатява горските биоценози с полезни видове насекоми и увеличава 
тяхната съпротивителна сила срещу зараждащи се и избухващи насекомнн 
каламитети. Казаното е в известна корелация с косвената вреда от листните 
въшки. 

В гнездата на червената горска мравка са установени като гости Forrni- 
coxenus nitidulus, Platyarthrus atanassovi, Clytra quadripunctata и др. 

Крилати женски и мъжки са наблюдавани от юни до септември, а сват- 
бен полет — през юни и юли. 
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13, Formica (Formica) poly etc па Forster, 1850 
(Малка горска мравка) 

F. polyciana F or s t e r, 1850, Hym. Stud., 1:15 ($$<?, Aachen, BRD); Schenck, 
1852:25; B o n d r o i t, 1918:57; Д п т е p, Керемедчиев, BITOB. 1962:27; 
W e s s е 1 i n o f f, 1973:105. 

Работничк и. Дължината на тялото 4,5—7,2 mm. Главата, то- 
раксът и коремчето по форма и строеж както при F. rufa. Окраската както 
при F. rufa, но червеният цвят по-ясен, бляскав и на антените, и на краката. 
Едно тъмно петно върху пронотума, недостигащо задния му ръб, и 1 малко 
петно върху мезонотума. Коремчето кестеняво-кафяво. Коремчето тук-там с 
жълтеникави космици. Петиолусът червеникав с единични космици по гор- 
ната му страна. 
Же н с к и. Дължината на тялото 7,2—8,6 mm. Окраската керемиде- 

ночервепа; клипеусът, задната част на главата, задният ръб на пронотума, 
мезонотумът и скутелумът черни. Коремчето без основата и последните сег- 
менти кафеникаво-черно. Тибиите и тарзусите светлочервени; петиолусът 
тъмночервен. Коремчето повече или по-малко матово, понякога слабо глан- 
цирано, фино набраздено. Почти цялото тяло без космици. Външната стра- 
на на тибиите неокосмена. 

М ъ ж к и. Дължината ма тялото 7,2—8,4 mm. Тялото черно до кафя- 
во-черно; коксите и краката керемиденочервени; петиолусът червен. Чел- 
ната площадка матова. Мезонотумът и скутелумът матови; проподеумът и 
основата на коремчето гланцирани. Тораксът и коремчето (особено неговата 
основа) с оскъдни фини космици. 

Разпространение. Среща се в Северна, Средна Европа до Пи- 
ренеите, на запад във Великобритания, Белгия, Франция, Северна Италия, 
Румъния, Западен Сибир. 

В България е установена от W е s s е 1 i n о f f (1973) в Дунавската рав- 
нина в местн. Дачи усои (300 m надм. в.), мести. Дълга поляна (350 m надм. 
в.), Сливенския Балкан на вр. Българка (1100 m надм. в.), в Източна Ста- 
ра планина на вр. Ветрила и местн. Мочората (850 m надм. в.) и в Пирин. 
Намерихме го и в Западна Рила — Мальовица (1100—1200 m надм. в.), 
югозападно от с. Говедарци, цяла колония, развита в смърчова гора (21. 09. 
1963 г.) , околността на Радомир, 21.05. 1934 г. (С. Минкова). 

Рядък вид за нашата страна. 
Б и о н о м и я. Обитава различни по състав и възраст смесени, широко- 

листни и смърчови гори до 1200 m надм. в. Най-голяма е плътността на по- 
пулациите в горските насаждения от средна възраст, в които подлесът не 
е гъст и има достатъчно слънчево огряване. Гнезди на открити, сухи, слън- 
чеви поляни, ливади в млади иглолистни насаждения, окрайнини на гори, 
слогове и крайпътни биотопи. Изгражда гнездата си от дребни растителни 
остатъци. Образува големи колонии от 5—6 гнезда, свързани една с друга. 
Според С м а г л ю к (1973) храната на F. polyctena се състои от 72% вредни, 
23,6% полезни и 4,4% индиферентни и неопределени видове. 

F. polyctena е с голямо значение за биологичната защита на горите от 
вредители, тъй като образува големи полигинни семейства и по-добре пре- 
живява при изкуственото разселване (Д л у с с к и й, 1967). 

Подрод Raptiformica F о г е 1, 1913 

Ann. Soc. Ent. В е 1 g.. 57:361 (Formica eubg., типусен вид Formica sanguined Lat- 
r e i 1 1 e. 1798 по първоначално означение). 
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Диагноза. Структурата на челната площадка на женските и ра- 
ботничките неотличима от структурата на челото. Предният край на челото с 
изрезка. Задният край на главата слабо огънат или прав. Очите без стърчащи 
космиди. 

Биономия. Мравки-робовладелци, използващи като роби различни 
видове от подрод Seroiformica. 

14. Formica (Raptiformica) sanguinea L a t r e i 1 1 e, 1798 
(Кървавочервена мравка) 

F. sanguinea L a t r e i 1 1 e, 1798, Ess. Fourmis France, 34 (9, Tulle, France); F o 
rel, 1892:307; Атанасов, 1934:167; 1936:225; 1952:88; Wesselinoff, 1967: 
113, 1973:114. 

Синонимия. Длусский (1967, c. 97). 

Работнички. Дължината на тялото 6—9 mm. Главата малко по- 
широка, отколкото дълга; задният ръб прав или слабо вдлъбнат; страните 
леко изпъкнали; окципиталните ъгли закръглени. Челните дъги ясно очер- 
тани. Дръжките на антените по-дълги от задтилния край с 1/4 от своята 
дължина. Тораксът в профил изпъкнал в пронотума и мезонотума. Назал- 
ната повърхност на проподеума издигнат косо нагоре и спускащ се под тъп 
ъгъл към основата му. Петиолусът в профил клиновиден, висок колкото про- 
подеума, в анфас малко по-висок, отколкото широк, с прави надолу конвер- 
тиращи страни и леко изпъкнал горен край. Тораксът, петиолусът и кра- 
ката, дръжките на антените, 1-вото и 2-рото членче на камшика светло- до 
тъмнокеремидено-червени. Главата със същата окраска; мандибулите, те- 
мето, челото, челните дъги и по-голяма част от камшика тъмнокафяви до 
светлокафяви, често само челото и челните дъги в средата по-тъмни. Корем- 
чето кафеникаво-черно. Тялото много фино и гъсто пунктирано. Мандибу- 
лите надлъжно набраздени, между тях с големи точки. Матово гланцирани; 
коремчето матово с копринен оттенък. Главата, коремчето и краката с мно- 
го фини, къси, полегнали, сиви раздалечени космици, върху главата и торак- 
са наклонени напред, върху коремчето назад. Вътрешният ръб на тибиите и 
тарзусите с къси, косо стърчащи космици. 

Женски. Дължината на тялото 9—11 mm. Главата както при ра- 
ботничките. Тораксът в профил отпред силно изпъкнал, отгоре изравнен, 
отпред по-стръмен, отколкото отзад, отзад почти равен. Петиолусът както 
при работничките. Окраската както при работничките, но понякога по- 
бледо червена. Коремчето отпред на ставата на петиолуса повече или по- 
малко червеникаво. Мезонотумът отпред с 1 по-бледо петно. Скулптурата и 
окосмяването както при работничките. Крилата стъкленосветли, в прокси- 
малната половина с кафеникав оттенък; жилкуването и птеростигмата свет- 
локафяви. 

Мъжки (фиг. 79). Дължината на тялото 7—10 mm. Главата по-широ- 
ка, отколкото дълга; задният ръб между очите равномерно изпъкнал; зад 
очите страните силно конвертиращи. Клипеусът силно изпъкнал. Челната 
площадка слабо изпъкнала; челната бразда като фина, гланцирана линия, 
отпред вдлъбната. Дръжките на антените по-дълги от задния край на гла- 
вата с 1/3 от своята дължина. Петиолусът в профил дебел, с изпъкнала по- 
върхнина, нагоре тъпоклиновиден, в анфас по-широк, отколкото дълъг, 
с изпъкнали страни, горният му ръб широко изрязан, ръбовете късо закръ- 
глени. Окраската черна; камшикът малко по-светъл от дръжката; краката 
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Фиг. 79. Глава (а), торакс и петиолус (б) на работничка и глава (в) и челюсти (г) на 
мъжка Formica (R.) sanquinea (по S t i t 7, 1939) 

жълто-червени до жълти. Главата фино пунктирана, задната й част по- 
силно. Мезонотумът фино или грубо надлъжно набразден и фино и гъсто 
пунктиран. Матово гланциран; скутелумът, петиолусът и коремчето малко 
по-силно гланцирани. Стърчащите космици къси, редки; мандибулите. кли- 
пеусът, задната част на главата и коремчето с няколко по-къси космици. 

Разпространение. Среща се в цяла Палеарктика освен в тун- 
дрите и пустините. 

Разпространен в почти цяла България, но рядък вид. Установен в Ри- 
ла (Елени връх) на 1700 m надм. в., а в равнините до 200 m надм. в. 

Биономия. Обитава окрайнините на широколистните, смесените и 
иглолистните гори, пустеещи терени с ниска и бедна растителност, сухи и 
слънчеви места и рядко влажни биотопи. 

F. sanguined е „робовладелец“ и като такъв животът му е тясно свързан 
с живота на F. cunicularia, F. fusca, F. rufibarbis, F. gagates и F. cinerea, 
които са негови „роби“. Типът и строежът на гнездата им зависят отчасти от 
характера на обкръжаващата го местност, отчасти и от вида на „робите“ — 
напр., ако „робите“ са F. fusca, гнездата в повечето случаи се намират в 
стари дървета (пънове, дънери и техните коренища и др.), ако са F. cunicu- 
laria или F. cinerea — най-често в земята, а когато са F. gagates — в земята 
или под камъни. Почти всяко семейство има едно зимно гнездо, защитено в 
храсталаци или дънери, и едно лятно, построено на открито. 

„Робовладението“ е една от формите на социалния паразитизъм у мрав- 
ките, при който семейството на паразита живее отделно от семейството на 
гостоприемника, но периодично напада неговите гнезда и отвлича какави- 
дите на работничките. Излезлите от какавидите „роби“ („помощници“) из- 
пълняват своята обикновена работа, но в гнездото на паразита. Причината 
за това поведение на „робовладетелите“ — частично при Raptiformica и 
напълно при Polyergus, Rossomurmex, е редукцията на кастата на работнич- 
ките. 
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F. sanquinea е примитивен „робовладелец“ — той е началният стадий на 
еволюцията, водеща към пълно ..робовладение“ (при Polyergus и Rossomyr- 
тех). Доказателства за това са фактите, че: този паразитизъм не е оказал 
забележим отпечатък върху морфологията на вида; доста често се срещат 
гнезда без „роби“ (т. е. че кървавочервената мравка може сама да се грижи 
за строежа на гнездото си и за храната си). 

Този вид предприема нападения за „роби“ само 2—3 пъти в годината — 
от средата на юни до средата на август, когато женските и мъжките на „ро- 
бите“ са излетели от своите гнезда, а безкрилите и какавидите са в тях. 

При F. sanquinea има често псевдогишш форми, а понякога и микро- 
псевдогинии и макропсевдогинни форми. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават в гнездата от май до септември. 
Като правило в гнездата на кървавочервената мравка има само 1 женска. 

Установено е, че F. sanquinea унищожава различни видове насекоми и 
ларви, понеже е най-войнствена мравка у нас. Използва и „медена роса“ 
от листните въшки и така съдейства за размножаването им. 

Подрод Coptofovmica Muller, 1923 
Bol. Soc. Adriat. Sci. Nat., 28:133 (Formica subg., типусен вид Formica exsecta N y- 

lander, 1846. по последващо означение Don i s thor ре, 1941). 
=Adformica Lomnicki, 1925, Polsk. Pism. Entom., 3:164 (Formica subg., TU- 

пусният вид не е уточнен). 

Диагноза. Задтилният край на главата с дълбока изрезка. Пред- 
ният край на клипеуса закръглен, без изрезка. При много видове женските 
малки, малко по-големи от работничките. Много от видовете със скъсени 
максиларни палпи. 

Б и о н о м и я. Нови семейства се създават чрез временния социален 
паразитизъм в гнездата на Serviformica или чрез делене на старите семей- 
ства. Гнездата са с куполи от дребен растителен материал (трева, мъх и др.). 

15. Formica (Coptoformica) exsecta N у 1 a n d е r, 1846 
(Вдлъбнатоглава мравка) 

F. exsecta Nvlander, 1846, Acta Soc. Sci. Fennicae, 2:909 (£2<J, N. Europa); 
Forel, 1892:307; Атанасов, 1936:227; 1952:105; Wesselinoff, 1967:106; 
1973:107 (Coptoformica). 

Синов и м и я. Д л у с с к и й (1967, с. 100). 

Работнички (фиг. 80). Дължината на тялото 5,0—7,5 mm. Гла- 
вата малко по-дълга, отколкото широка; страните успоредни, равно изпък- 
нали; задният ръб по цялата си дължина ъгловато вдлъбнат; окципиталните 
ъгли късо закръглени. Максиларните палпи 6-членни; първото членче по- 
късо от двете следващи, последните почти еднакви. Лабиалните палпи от 4 
почти равни членчета. Клипеусът с ясно изразен кил. Челните дъги тесни, 
почти успоредни. Дръжките на антените по-дълги с 1/3 от своята дължина 
от задния край на главата. Тораксът в профил равно изпъкнал между про- 
нотума и мезонотума. Проподеумът слабо изпъкнал. Петиолусът по-висок, 
отколкото широк, на върха разширен, закръглен и дълбоко изрязан в сре- 
дата. Главата и мандибулите жълто-червени до керемидено-червени, назад 
до очите и задния ръб на клипеуса кафяви, напред по-светли. В ъглите на 
клипеуса по 1 кафяво нетно. Долната страна на главата червена. Антените 

282 



и първото, а често и второто членче червени като главата; останалите член- 
чета, понякога дръжката на антените тъмнокафяви. Тораксът, петиолусът и 
краката жълто-червени до керемиденочервени. Пронотумът с по-голямо или 
по-малко тъмно петно, понякога липсващо. Мезонотумът с по-малко тъмно 
петно. Коремчето тъмнокафяво до черно с червено-кафяв, копринен блясък, 
основата светла. Мандибулите надлъжно набраздени, пунктирани, гланци- 
рани; челната площадка гладка, гланцирана; главата, тораксът и коремчето 
матови. Прилежащите космици бледожълто-червени, гъсти, полегнали. 
Стърчащите космици къси, редки, повече върху края на коремчето, по- 
дълги върху мандибулите, клипеуса и бузите; очите окосмени. 

Ж е н с к и. Дължината на тялото 7,5—9,5 mm. Формата па главата 
както при работничките, но по-широка; страните по-прави; задният ръб по- 
дълбок; окципиталните ъгли по-слабо закръглени. Клипеусът със слабо очер- 
тан кил. Дръжката на антените малко по-дълга от окципиталните ъгли. То- 
раксът в профил с почти равен мезонотум; мезонотумът с пронотума напред 
под почти прав ъгъл; проподеумът слабо закръглен, под тъп ъгъл. Петиолу- 
сът по-широк; горният му ръб по-дълбоко изрязан, отколкото при работнич- 
ките. Окраската тъмнокафява; повърхността на главата пред очите, ман- 
дибулите, върхът на клипеуса, долната повърхнина на главата, долните 
части на страните на пронотума кафяви; проподеумът, коксите и краката, 
дръжките на антените и камшикът тъмнокафяви. Матови; скутелумът гла- 
дък и повече гланциран. Окосмяването по-богато, отколкото при работнич- 
ките. Крилата светлостъклени с кафеникав оттенък. Жилкуването бледо- 
кафяво; стигмата тъмнокафява. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 4,0—9,0 mm. Главата по-широка, 
отколкото дълга; страните слабо изпъкнали; окципиталните ъгли късо заоб- 
лени. Мандибулите с апикален зъб; вътрешният ръб без зъби. Клипеусът 
силно изпъкнал, с прав преден ръб със закръглен кил. Челните дъги по- 
широки, назад дивергиращи; вместо челна бразда фина, гланцирана линия. 
Тораксът както при женските; пронотумът отпред по-нисък, висок кол- 
кото мезонотума. Петиолусът по-широк, отколкото висок, в средата доста 
изрязан, странично образуващ остри или тъпи ъгли; страничните ръбове в 
анфас изпъкнали. Окраската тъмнокафява; понякога тораксът, петиолусът 
и коремчето по-светли; антените тъмнокафяви до кафяви; краката кафяви 
до жълти, коксите по-тъмни; гениталиите червеникави до жълти. Главата 
гъсто и фино набраздена; тораксът матов, коремчето слабо гланцирано. Окос- 
мяването по-късо, отколкото при работничките. По страните и долната по- 
върхност на главата полегнали, на клипеуса и мандибулите по-дълги полег- 
нали и стърчащи космици. Очите с къси, антените с фини пубесцентни кос- 
мици. По-къси. полегнали назад стърчащи космици по торакса, по-дълги 
върху петиолуса. Коремчето с многобройни пубесцентни космици; на пос- 
ледния сегмент по-редки и полегнали назад. 

Разпространение. Среща се в Средна и Северна Европа се- 
верно до Скандннавня, западно през Франция и Белгия до Англия и Шот- 
ландия, южно до Алпийската област, Балканския полуостров, Карпатите, 
Кавказ, като северната граница продължава през Коления полуостров, 
Долен Об. а южно в Алтай и Северна Монголия, на изток до Якутия. 

Разпространен в България във високите планини — долна граница 
1100 m и горна граница 2150 m надм. в. Най-голямата популационна плът- 
ност на вида се наблюдава между 1500 и 2000 ш надм. в. в Стара планина, 
Витоша, Рила, Пирин, Родопи, Алиботуш, Беласица и Осогово. 

Биономия. F. exsecta обитава смесени и иглолистни гори, но пред- 
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Фиг. 80. Глава (а), коремче (б), прилежащо окосмяване в средата на втория тергит на 
коремчето (е) и лабиална палпа (г) на работничка Formica (C.)exsecia и глава (д), ко- 
ремче (е) и лабиална палпа (ж) на работничка F. (C.)pressilabrU (по Длусский, 

1967) 

почита открити биотопи в окрайнините на горите, в млади насаждения, се- 
чища, поляни, ливади и слънчеви места. 

Изгражда гнездата си от сухи, ситни растителни стъбла, тънки клонче- 
та, треви, мъх и др. Гнездата обикновено достигат ширина 45—95 ш и ви- 
сочина 25 до 45 т. Формата на купола им зависи от степента на осветление- 
то — на открити места гнездата са почти плоски, а на сенчести (мочурливи и 
силно затревени терени) — високи. Гнездата се разполагат в групи от 2, 
20, 50, 80 до 100 на неголямо разстояние едно от друго, образувайки обща 
колония. Според F о г е 1 (1874) в една колония може да има до 200 гнезда. 
Ново гнездо се създава от известен брой работнички и 1 женска, които се 
отделят на разстояние от 2 до 10 m от старото семейство, с което остават 
свързани. Територията на 1 гнездо достига 0,25—0,35 ha. 

Големите гнезда на F. exsecta имат 1000—10 000 мравки (S t i t z, 1939). 
Работничките са агресивни, защитават гнездата си енергично и групово 
нападат неприятеля, най-често други видове мравки. Като активен хищник 
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ловува както на земята, така и по дърветата. По данни на Смирнов (Д л у с- 
ский, 1967) при масово размножение на насекоми мравките от 1 гнездо 
от този вид събира на ден от 860—1328 насекоми — дребни твърдокрили, 
дребни правокрили и дребни гъсеници на пеперуди. Въглехидрати набавят 
от контакта си с листни въшки, които отглеждат дори в своите гнезда. 

Моногинни или олигогинни. Оплодената женска се завръща в гнездото 
си или се настанява в гнездото на F.fusca, което постепенно завладява. 

Видът може да се използва за биологична защита на млади смесени гор- 
ски насаждения. 

16. Formica (Coptoformica) pressilabris N у 1 a n d е r, 1846 

F. pressilabris N у 1 a n d e r, 1846, Acta Soc. Sci. Fennicae, 2:94 (? $ o, Helsingfors, 
Finlandia); Атанасов, 1936:228 (Formica exsecta); 1952:112. 

Синонимия. Длусский (1967, c. 103). 

Работнички (фиг. 80). Дължината на тялото 3,8—6,5 mm. По- 
малки от F. exsecta с еднаква форма на главата и мандибулите. Максилар- 
иите палпи много по-къси, 5-членни; понякога 4-ото членче от едната си стра- 
на вдлъбнато така, че палпите изглеждат 6-членни. Лабиалните палпи 4- 
членни. Клипеусът от долната страна с напречна вдлъбнатина. Челните 
дъги н петиолусът както при номиналната форма. Окраската както при 
F. exsecta, но по-тъмночервена и с разширени кафяви петна. Скулптурата 
фина; челната площадка фино напречно набраздена. Матово гланцирани; 
коремчето (особено в основата) по-силно гланцирано. Прилежащите кос- 
мици къси; клипеусът с 1—3 (5) по-дълги космици. 

Женски. Дължината на тялото 6.0 —7,5 mm. По-малки от F. exsecta. 
Главата по-широка от торакса с 5-членни палпи. Петиолусът по-широк и 
отгоре по-дълбоко изрязан. Окраската тъмнокафява; предната част на гла- 
вата и мандибулите, понякога дръжките на антените, страните и долната 
част на торакса, отчасти мезонотумът, петиолусът, краят на коремчето, често 
и бедрата светло- или по-тъмнокеремидени. Тялото фино пунктирано и на- 
браздено, гладко, гланцирано. Прилежащите космици къси и почти нав- 
сякъде. Очите без косми. Крилата стъкленосветли с кафеникав оттенък, но 
по-светли от тези на номиналната форма; жилкуването бледокафяво; стиг- 
ната по-тъмна. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 5—7,7 mm. По-малки от F. exsecta. 
Главата малко по-широка, отколкото дълга; задният ръб почти право изря- 
зан. Максиларните палпи 5-членни, по-малки от номиналната форма. Очи- 
те без косми. Коремчето с фини и гъсти прилежащи космици. Окраската чер- 
но-кафява; краката тъмнокафяви. По-слабо гланцирани от F. exsecta-, гла- 
вата и тораксът матови; коремчето копринено гланцирано. Крилата както 
при женските. 

Разпространение. Среща се в Северна и Средна Европа, Фран- 
ция, Белгия, Холандия, Източните Пиренеи (1500—1800 m надм. в.), Швей- 
царските планини (800—2100 m надм. в.), Финландия и Карпатите, Евро- 
пейска част на бившия СССР до Урал. 

В България е разпространен най-често в планините между 1400 и 1700 m 
надм. в. в началото на буковия и в края на смърчовия растителен пояс. 

Б и о н о м и я. Обитава открити горски поляни, ливади, горски край- 
пътни биотопи, планински терени с песъчлива, глинестопесъчлива и варовита 
почва с южно изложение. Строи малки гнезда от сухи, дребни треви, дреб- 
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ни листа, пясъчни зрънца, които имат обикновено ширина 30—45 cm и 
височина 20—25 cm. 

Гнездата са прорасли с тревна растителност, стъблата на която укреп- 
ват основата им. Отворите на гнездото се намират обикновено в основата му. 
По всяка вероятност не защитават определена територия и не образуват ку- 
полни. Моногинни, с малобройно население. Новите гнезда се образуват 
чрез заселване в гнездата на видовете от подрод Serviformica. 

7. Род Proformica R u z s k y, 1903 
Horae Soc. Ent. Rossica, 36:303 (Formica subg., тнпусен вид Formica nasuia N у 1 a ri- 

el e r, 1856, по последващо означение Wheeler, 1911). 
P е в и з и я. Длусск и й (1969). 

Работи и чк и. Диморфни: честотното разпределение явно бимодал- 
но, но рядко се срещат и индивиди с междинни белези. Някои от големите 
работнички (плеергати, или „медени бъчвички“) със силно издуто коремче 
за съхраняване на запаси от течна храна. Антените 12-членни, към задния 
край на клипеуса. Мандибулите с остри зъбчета; зъбът на върха значително 
по-голям от предишния. Формулата на палпите 6:4. Максиларните палпи 
по-къси от главата, недостигащи задтилното отвърстие; дължината на всеки 
техен член по-малка от дължината на очите. Дължината на бузите по-голя- 
ма от диаметъра на очите. Без очички. Клипеалната и антеналната ямка 
слети. Гърдите стройни, в профил слабо огънати в областта на мезонотума и 
проподеума. Проподеумът в профил ъгловат, с приблизително еднаква дъл- 
жина на основната и наклонената повърхност. Проподеалните стигми овал- 
ни, разположени странично на проподеума. С метаплеврални плези. Петио- 
лусът вертикален. 
Женски. По-големи от големите работнички. Главата и стълбчето 

както при работничките. Скутумът неприкриващ отгоре пронотума. 
М ъ ж к и (фиг. 81). Размерите приблизително както при женските. 

Антените 13-членни, към задния край на клипеуса. Мандибулите триъгълни 
със зъбчета. С метаплеврални жлези. Коремчето цилиндрично; гениталиите 
големи. Субгениталната пластинка на върха подгъната навътре, образуваща 
клуп, добре забележим в профил. Без апофизи на стипесите на гениталиите. 
Някои индивиди с много гъсти стърчащи космици. Крилата с дискоидална 
клетка. 

Състав и разпространение. В изкопаемо състояние неиз- 
вестни, но от балтийски янтар е описан Proformica D 1 u s s k у — междинен 
между Formica и Proformica род. В съвременната фауна се срещат 17 вида, 
обитаващи само Южна Палеарктика, В България са разпространени 2 вида. 

Б и оном и я. Обитатели на семиар идните области на Палеарктика 
(степи, полупустини, ксерофитни местообитания в планините), но в истин- 
ските пустини отсъстват. Зоонекрофаги; събират (предимно в пролетните 
месеци) и „медна роса“ от въшките. В гнездата им - има големи работнички 
с много силно раздуто коремче. В гушата на тези индивиди, получили назва- 
ние „медени бъчвички“, или плеергати, се съхраняват запаси от мед. Един 
плеергат F. nasuta осигурява съществуването на 100 работнички за един ме- 
сец (Stumper, 1961). 

Семействата са малки — не повече от 1000 индивида с 1 женска. Гнез- 
дата са с вертикален ствол и излизащи от него камери. Повърхностната хо- 
ризонтална система не е развита. 
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a 

Фиг. 81. Външна (а) и вътрешна (б) 
страна на субгеннталната пластинка на 
мъжка от род Proformica (по Р у з с- 

к и й, 1907) 

Таблица за определяне на видовете от род 
Proformica по работнички 

1(2) Скапусът и тибиите на големите работнички с единични стърчащи или 
полустърчащи космици. Върху 1-вия и 2-рия тергпт на коремчето с 
дълги стърчащи космици. Задтилният край на главата със стърчащи 
космици. Дължината на стърчащите космици върху коремчето по- 
голяма от разстоянието между тях 3. Р. pilosisccipus D 1 u s s. 

2(1) Скапусът и тибиите без стърчащи космици. Отстоящи космици на зад- 
тилния край на главата без или с 1—2 много къси полустърчащи 
космици. На коремчето с дълги стърчащи космици само по задния 
край на тергптите. На сгъвката на 1-вия и горната повърхност на 2- 
рия тергит често с единични стърчащи космици, по-къси от космиците 
на задния край на тергитнте. 

3(4) При големите работнички главата отдолу с повече от 2 чифта стърчащи 
космици. При малките работнички дължината на прилежащите кос- 
мици на коремчето равна или обикновено по-малка от разстоянието 
между тях 1. Р. striaticeps (For.). 

4(3) При големите работнички главата отдолу с 1, рядко 2 чифта стърчащи 
космици. Прн всички индивиди дължината на прилежащите космици на 
коремчето значително по-голяма от разстоянието между тях . . 
 2. Р. kobach.id.zei Агп. 

1. Proformica striaticeps (F о r е 1, 1911) 

F. striaticepsF o r е 1, 1911, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat., 47:331 (Formica, o, Saloniki, 
Grecia); Длусско й, 1969:224 (Proformica); Agosti, Colling \v o o d, 1987: 
288 (Proformica). 

=nasuta For el, 1892:307 (Formica); Emery, 1909:200 (Formica subg. Pro- 
formica, part.); Д л у c c к и й, 1969:224 (Proformica, part.); Атанасов, 1964:87* 

C и н o н и м и я. Сегашната Р. nasuta (N у 1.) обитава в Испания и Южна Фран- 
ция. Форел в работата, посветена на фауната на България (F о г е 1, 1892), е посочил 
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този вид също за България. По-късно Emery (1909) е твърдял, че Р. nasuta има раз- 
късан ареал. Тази грешка е била повторена при ревизията на Proformica, въпреки че 
Длусский (1969) е имал на разположение типуса Р. striaticeps (F о г.). Това се дължи 
на факта, че типусите Р. striaticeps са големи работнички, а екземплярите от България, 
определени от Форел като Р. nasuta и изучени от нас, са малки работнички, които трудно 
се различават при различните видове. След по-обстойни изследвания през 1986 г. се ус- 
танови, че малките и големите индивиди, които считахме за различни видове, всъщност 
принадлежат към Р. striaticeps. До такъв извод достигнаха A g о s t i. Colling wood 
(1987, p. 59). 

В публикацията на .Атанасов (1964) под названието Р. nasuta фигурира Р. 
striaticeps. Кой от трите вида. срещащи се в България, изследователят е описвал в по- 
ранните си публикации (Атанасов, 1934, с. 168; 1936, с.229), сега е невъзможно да се 
каже, защото материалите са загубени (det. Finzi). 

Работничк и. Дължината на тялото 3—6 mm. Плеергати с раздуто 
коремче до 8,5 mm. При големите работнички главата с дължина 1,2—1,5 mm, 
1,08—1,20 пъти по-голяма от ширината, правоъгълна с прав или слабо из- 
пъкнал задтилен край. При малките работнички главата с дължина 0,8— 
0,95 mm, 1,31 —1,52 пъти по-голяма от ширината над очите, зад очите закръ- 
глена. Клипеусът без кил. При големите работнички дължината на скапуса 
по-малка от дължината на главата. Гърдите на големите работнички масивни; 
проподеумът закръглен, основната, му повърхност изпъкнала, приблизител- 
но равна на наклонената. Промезоноталното вдлъбване отчетливо. При 
малките работнички гърдите тесни, стройни, дължината на основната по- 
върхност на проподеума по-голяма от дължината на наклонената. Петиолу- 
сът тънък, горният му край при големите работнички с триъгълна вдлъб- 
натина, при малките плосък или слабо огънат. Стърчащите космици редки, с 
дължина (освен клипеалните) непревишаваща 0,1 mm, по-малка от макси- 
малната ширина на задните тибии. Скапусът и тибиите без стърчащи космици. 
Задтилният край на главата без или с 1 чифт много къси наклонени кос- 
мици. Главата при големите работнички отдолу с 3—6 чифта, а при малките 
с 0—2 чифта стърчащи космици. Върхът на гърдите с единични стърчащи 
космици, при малките работнички без такива. Петиолусът с 1—2 чифта кос- 
мици на горния край. 1-вият и 2-рият тергит на коремчето с по-дълги стър- 
чащи космици само по задния край; сгъвката на 1-вия тергит и горната по- 
върхност на 2-рия тергит при големите работнички често с няколко много 
къси полустърчащи космици. При големите работнички прилежащите кос- 
мици на коремчето доста гъсти, много тънки и къси, дължината им по-малка 
от разстоянието между тях. При малките работнички прилежащите космици 
на коремчето с дължина, равна или често по-малка от разстоянието между 
тях. Клипеусът тънко нагънат. Главата на големите работнички със струес- 
та скулптура, при малките скулптурата изравнена^ задната половина на гла- 
вата гладка и блестяща. Гърдите слабо шагренирани или блестящо скулпту- 
рирани; коремчето гладко и блестящо. Тялото черно или кафеникаво-черно. 
Женски и мъжки неизвестни. 

Газпростр анение. Среща се в Гърция, Югославия. 
В България известен от Гила и Пирин (1000 m надм. в.), Кожух, Крес- 

ненското дефиле. 
Биономия. Гнезди по сухи, каменисти южни склонове с рядка ксе- 

рофитна растителност. 

2. Proformica kobachidzei A r n о 1 d i, 1968 

F. kobachidzei, A r n o 1 d i, 1968, Зоол. журн., 47:1818 (9; Омало, Грузия, бившия 
СССР); Длусский, 1969:224. 
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Фиг. 82. Глава на голяма (а) и малка (б) работничка и торакс с петиолус (е) на голяма 
работничка Proformica kobachidzei (ориг.) 

Работнички (фиг. 82). Размерите, пропорциите и оцветяването 
както при Р. striaticeps. Според Арнольди (1968) основен отличителен 
признак много дългата глава (дължина/ширина= 1,25), но този признак ва- 
риращ (1,05—1,25 при големите и 1.32—1,50 при малките работнички). 
Петиолусът при големите работнички с недълбока триъгълна вдлъбнатина, 
при малките нейният горен край прав или изпъкнал. Стърчащите космици 
къси както при Р. striaticeps. Скапусът. тибиите и задтилният край на гла- 
вата без стърчащи космици. Отдолу главата или с 1 чифт космици, рядко 
при големите работнички с 2 чифта. Върхът на гърдите обикновено със стър- 
чащи космици. Коремчето със стърчащи космици както при Р. striaticeps, 
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и с обилни прилежащи космици с дължина винаги по-голяма от разстояние- 
то между тях. Клипеусът с напречно набраздена повърхност; главата ша- 
гренирана. При малките работнички често задтилните ъгли изгладени. Гър- 
дите с тънка шагренирана скулптура. Коремчето с тънка, гъста пунктировка. 
Женски и мъжки неизвестни. 

Разпространение. Среща се в Кавказ, Турция, България. 
За България е съобщен за пръв път от Благоевградско, Бистрица 

(Д л у с с к и й, 1986). 
Биономия. Семействата обитават неравни каменисти площадки с 

рядка ксерофитна растителност. 

3. Ptroformica pilosiscapus D 1 u s s k у, 1969 

P. pilosiscapus D 1 u s s k y, 1969, Зоол. журн., 48:228 (ф$о, Бюракан, Армения, 
бившия СССР). 

Работнички. Размерите, пропорциите и оцветяването както при 
другите видове от рода. Изрезката на горния край на петиолуса при голе- 
мите работнички полукръгла. Върхът на гърдите и коремчето с дълги (0,14— 
0,20 mm), леко извити, с дължина равна или по-голяма от максималната ши- 
рина на задните тибии, стърчащи космици; скапусът с няколко (до 7 ) стър- 
чащи космици на задния край; тибинте често с единични стърчащи космици. 
Задтилният край на главата при големите работнички като правило със 
стърчащи космици; някои от големите работнички със стърчащи космици и 
по бузите; по долната страна на главата до 10 космици. 1-вият и 2-рият коре- 
мен тергит с дълги стърчащи космици по цялата повърхност. Коремчето с 
гъсти прилежащи космици с дължина много по-голяма от разстоянието меж- 
ду тях. Клипеусът надлъжно набразден, останалата повърхност на главата 
шагренирана, матова. Гърдите с шагренирана скулптура, слабо блестяща. 
Коремчето блестящо с тънка гъста пунктировка. 
Женски. Дължината на тялото 6—7 mm. Главата почти квадратна; 

задтилният край слабо огънат. Скутумът в профил слабо изпъкнал. Дължи- 
ната на гърдите 1,9—2,1 пъти по-голяма, отколкото длъжината на скутума, 
взети заедно със скутелума. Стърчащите космици както при големите ра- 
ботнички, на задтилния край на главата къси. Прилежащите космици много 
гъсти, на коремчето почти закриващи обвивката. Клипеусът с надлъжни 
гънки, останалата част от тялото шагренирана. Тялото черно. 

Мъжки. Дължината на тялото 6—7 mm. Главата закръглена назад, 
стеснена отпред. Дължината на очите 1,9—2,1 пъти по-малка от дължината 
на главата. Максималната ширина на гърдите пскголяма от ширината на 
главата. Петиолусът дебел, възловиден. Главата,~гьрдите и петиолусът с 
многобройни извити стърчащи космици; скапусът със стърчащи космици; 
вътрешната повърхност на предното бедро с повече от 30 стърчащи космици, 
външната повърхност на задните тибии с повече от 15 космици. Средата на 
коремните тергити без стърчащи космици, на страните завиващи доста да- 
леко и в профил виждащи се добре. Прилежащите космици редки. Тялото 
слабо блестящо; главата матова. Тялото черно. 

Разпространение. Среща се в Армения, Грузия, Азърбайд- 
жан, България (Санданско, Д. Дряново). 

Биономия. Многобройни популации на този вид в околностите на 
Долно Дряново обитават утъпкано пасбище с глинеста почва и много рядка 
растителност. 
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8. Род Catagtyphis Forster, 1850 

Verh. Naturf. Ver. Preuss. Rheinl., 7:493 (типусен вид Formica megacola Forster, 
1850, 9 = Catagtyphis fairmairi Forster, 1850, 3 = no монотнпия); M a y r, 1861; 
Emery, 1916 et auct. 

= M yrmeocystus An dr e, 1881:165; Bingham, 1903:312; 1905:122; E m e r y, 
1906:173 et auct. 

Ревизия. Emery (1906), S a n t s c h i (1929), Арнольд» (1964). 

Работнички. Вариращи. Големите и малките индивиди значително 
отличаващи се по пропорции; между тях и преходи. Антените 12-членни, 
към задния край на клипеуса. Мандибулите с остри зъбчета: горното зъбче 
значително по-голямо от предишното. Формула на палпите 6:4. Максилар- 
ните палпищълги, равни или по-големи от дължината на главата; 3-то и 4-то 
им членче приблизително равни на дължината на очите. С очи. Клипеал- 
ната и антеналната ямка слети. Гърдите стройни, в профил рязко огънати 
между мезонотума и проподеума. Проподеумът в профил закръглен. Про- 
подеалните стигми много големи, дългоовални, разположени на страните на 
проподеума. Краката много дълги. С метаплеврални жлези. Петиолусът 
вертикален или възловиден (в този случай при движение мравките често 
повдигат коремчето вертикално нагоре). 
Женски. Подобни на големите работнички, но с по-големи размери 

на очичките и различен строеж на гърдите. Скутумът неприкриващ отгоре 
пронотума. Крилата скъсени. 

М ъ ж к и. Размерите приблизително, както при женските. Антените 
13-членни, към задния край на клипеуса. Мандибулите обикновено със зъб- 
чета. С метаплеврални жлези. Коремчето цилиндрично, гениталии много 
големи. Субгениталната пластинка с обикновена форма, неподгъната навъ- 
тре. Стипесите на гениталиите с апофизи с различна форма. Крилата скъсени; 
с дискоидална клетка при повечето видове. 

Състав и разпространение. Един вид — С. conslrictus 
М а у г, е известен от балтийския янтар. В съвременната фауна около 25 
вида са разпространени главно в аридните и семиаридните области на Южна 
Палеарктика. Един вид достига до източното крайбрежие на Африка, 2 
вида обитават в пустините на Индия и Пакистан. 

Б и о н о м и я. Представителите на този род са характерни обитатели 
на пустините и полупустините. Семействата им са неголеми — обикновено 
от нсколкостотин индивида, но понякога достигат 3000 индивида (С. setipes). 
Женската обикновено е една. Мравките нямат охранявана територия, не 
правят пътеки. Работничките действат на територията като единични на- 
секоми. Радиусът на хранителния участък достига 30 ш при малките и 60 ш 
при големите индивиди. 

Мравките са много подвижни, което им позволява в най-горещо време 
да обследват за кратко време голяма територия. Много характерно е пове- 
дението на някои представители на рода, които при тичане повдигат корем- 
чето си вертикално. Основна храна на тези мравки са труповете на насекоми 
(от род Messor). Големите видове (напр. С. nodus) могат също да ловуват живи 
насекоми. Повечето от видовете (с изключение на С. aenescens) не посещават 
колонии от въшки. Подробно биологията на тези мравки е описана в работа- 
та на Д л у с с к и й (1981). 
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Таблица за определяне видовете от род Cataglyphis 

Работнички, ж е н с ки 

1(2) Тялото черно. Петиолусът дебел. Мравките при тичане приповдигащи 
леко коремчето си   . 3. С. aenescens (N у 1.). 

2(1) Оцветяването друго. Петиолусът възловиден. Мравките при тичане 
приповдигащи коремчето вертикално. 

3(4) Тялото изцяло жълто 2. С. livida bulgarica A t a n. 
4(3) Тялото двуцветно: гърдите и частично главата червени, коремчето 

черно.  1. С. nodus (В г u 1 1 е). 
Мъжки 

1(2) Петиолусът широк с недълбока изрезка в средата на горния край. Хи- 
попигиумът с 2 .равно закръглени и трети триъгълен издатък. Крила- 
та бледо опушени . ....  3. С. aenescens (N у 1.). 

2(1) Петиолусът нисък, дебел, закрърлен на върха. Хипопигиумът с 3 
дълги, тъпи и равни помежду си издатъци. Крилата слабо опушени 
  .   1. С. nodus (В r u 1 1 е). 

1. Cataglyphis nodus (В r u 1 1 е, 1832) 
(Мравка файтонджийка) 

С. nodus В г u 1 1 е, 1832, Exp. Sci, Morec. Sect. Z'ool., 2:326 (Formica, $, Балкани); 
F i n z i, 1934:143 (Cataglyphis bicolor . ssp.); Арнольди 1964:1802 (Cataglyphis); 
Атанасо в, Василева, 1976:221 (Cataglyphis); A g o s t i, Collingwood, 
1987:284 (Cataglyphis) et auct. 

= megacola F o r е 1, 1892:306; Атанасов, 1934:169 (Myrmecocystus viaticus 
var. megacola nec. Formica megacola F orster, \S50=Catagluphis bicolor F a br i ci us, 
1787). 

— viaticus P у з c к и й, 1905:427; A 
(Myrmecocystus viaticus nec Formica viatica 
(F.). 

та на COB, 1934:169; . 1936:229; 1964:87 
Fa hr i cj us, 1787= Cataglyphis viaticus 

Работнички. Дължината на тялото 5—13 mm. Главата еднакво 
дълга и широка; страните почти прави, задната част закръглена. Челните 
дъги къси и почти успоредни; челната бразда стигаща до първата оцела; 
челната, площадка триъгълна и ясно очертана. Клипеусът широк, почти три- 
ъгълен. Мандибулите големи със закривен и. остър зъб. Очите не много го- 
леми. Тораксът, респ. мезонотумът, висок, равномерно доста изпъкнал, 
между него и проподеума силно вдлъбване. Проподеумът назад изпъкнал и 
закръглен. Петиолусът възловиден. Коремчето странично стеснено. Главата, 
тораксът и петиолусът с червена окраска; краката и антените червено-ка- 
фяви, понякога по-тъмни; коремчето черно или кафяво-черно. При средни- 
те. и малките работнички тораксът назад постепенно потъмняващ. Матови. 
Повърхността на тялото много фино и малко зърнесто набраздено; мандибу- 
лите почти грубо надлъжно набраздени. Стърчащите космици много редки; 
прилежащите космици върху гърдите и особено много по страните им-и по- 
ниско. Краката също с прилежащите космици, но бедрата от вътрешната си 
страна с дълги- стърчащи косми. ■ • 

Ж е н с к и. Дължината- на тялото 9,0—13,5 mm. Скулптурата на тя- 
лото, както при работничките, но главата много по-широка от торакса/от- 
горе почти триъгълна. Окраската и окосмяването, както при работничките; 
тораксът и коксите на краката малко по-тъмнокафеникави. Коремчето слабо 
гланцирано. Крилата в предната си част слабо опушени. 



Мъжки. Дължината на тялото 10—12 mm. Главата, тораксът и пе- 
тиолусът черни или черно-кафяви; коремчето, краката и антените червени- 
кави или жълто-кафяви. Понякога гърдите повече или по-малко жълтени- 
кави или червеникави. Матови. Слабо и зърнесто набраздени; коремчето 
напречно набраздено. Прилежащите космици много редки; стърчащите кос- 
мици много по-често по главата, гърдите и долната страна на коремчето. 
Крилата, както у женските, в предната си част слабо опушени. 

Разпространение. Среща се в Югозападна Европа, Турция, 
Иран, Ирак, Кавказ, Копетдаг. 

Известен от цяла България. Разпространен в планините до 1000 m 
надм. в. 

Бионом и я. Обитава пустеещи, сухи и каменисти терени, полите на 
планините, културния ландшафт, и то предимно в овощни, зеленчукови и 
макови градини, ниви, поляни, синури и пътеки. Гнезди в земята, предимно 
в глинесто-песъчливи, чакълести, каменисто-песъчливи и песъчливи почви, 
по-рядко под камъни. Повече от гнездата имат южно изложение. В съсед- 
ство с гнездата се развива ксерофилна растителност. Наблюдавани са посе- 
щения на работничките до цъфнали растения. Този едър вид с хищническа 
етнология събира значителен брой вредни насекоми (твърдокрили, скакал- 
ци, ларви, дребни гъсеници и др.), с което е полезен за стопанството. 

Крилати женски и мъжки се появяват от юни до септември, а работнич- 
ки се наблюдават от края на март до ноември. 

2. Cataglyphis livida bulgarica At anassov, 1982 

Waldhvgiene, 14:219 ($ $, Източни Родопи). 

Работничк и. Дължината на тялото 4,5—6,3 mm. Главата при- 
близително квадратна, почти толкова дълга, колкото широка, отгоре леко 
закръглена; страните много слабо изпъкнали. Клипеусът широк, леко из- 
пъкнал напред. Челната площадка триъгълна; челните дъги къси, почти 
прави. Дръжките на антените по-дълги от задния край на главата. Очите 
средно големи. Тораксът, респ. пронотумът и мезонотумът, в профил по- 
изпъкнал, отколкото при С. livida. Мезопроподиалното вдлъбване по- 
слабо; ъгълът между базалната и наклонената страна на проподеума повече 
прав и леко закръглен. Петиолусът в профил почти триъгълен и слабо за- 
кръглен на върха. Окраската леко наподобяваща окраската на номинална- 
та форма, но по-жълта до жълто-червеникава. Коремчето по-тъмно жълте- 
никаво-червено и гланцирано; главата и тораксът с лек гланц. Краката сла- 
бо жълтеникаво-червеникави. Окосмяването на тялото с редки, жълтени- 
кави, прилежащи космици, по торакса малко повече. Стърчащите космици 
малко по-дълги и повече, отколкото при номиналната форма, особено по 
долната страна на главата и проподеума. 

Женски (фиг. 83). Дължината на тялото 8,2—9,2 mm. Главата мал- 
ко по-широка от торакса, почти сходна с тази на работничките. Тораксът 
в профил отпред изпъкнал, отгоре почти равен, отзад закръглен. Петиолу- 
сът в профил с почти триъгълна форма, леко закръглен, на върха. Окраската 
на тялото тъмночервеникава; крайниците и антените по-светли. Главата и 
коремчето с лек гланц. Окосмяването на тялото почти сходно с това на ра- 
ботничките. 
..Разпространение, Среща се предимно в Източните Родопи, 
околностите на с. Одринци, Мандрица, Гугутково, Свирачи, Ивайловград- 
ско (22. 05. 1964 г.) Щ..Атанасов, leg.). 



a 
б 

Фнг. 83. Петиолус на женска (а) и работничка (б) 
Cataglyphis livida и на работничка (в) С. livida bulga- 

rica (по А т а н а с о в, 1982) 

Биономия. Обитава равнинни, хълмисти, слънчеви и терени, 
обрасли с храстовидна, бодлива и виеща се растителност. Гнезди на поляни, 
ливади, орници, слогове, синури, крайпътни бнотопи. Изгражда гнездата си 
в земята на дълбочина от!2 до22 cm, прошарени вътре със съответни канали и 
килийки. Гнездата са предимно в глинесто-песъчливи, песъчливи, жълтени- 
каво-сиви, жълтеникаво-червеникави до кафеникави почви. Не образува 
големи популации. Обикновено около гнездата се наблюдава рядка хелио- 
филна растителност. В гнездата се установиха останки от насекоми и расти- 
телни семенца. 

Крилати женски са установени от май до септември. Мъжките още не са 
познати. 

3 . Cataglyphis acne seen s (N у 1 a n d e r, 1849) 

C. aenescens N у 1 a n d e r, 1849, .Acta Soc. Sci. Fenicae, 3:37 (Formica, 9 So, Южна 
Русия); Атанасов, 1936:230; 1964:88 (Myrmecocystus cursor var.); А рнольд и, 
Длусск и й, 1978:554 (Cataglyphis); A g о s t i, Collingwood, 1987:285 (Ca- 
taglyphis) et auct. 

=cursor F o r е 1, 1892:306; Атанасов, 1934:169 (Myrmecocystus cursor nec 
Formica cursor Fonscolombe, 1846=Cataglyphis cursor F o n s) 

—caspius Ruzskv, 1902, Изв. Туркестанск. отд. Геогр. общ., 3 (Myrmecocystus 
cursor tancrei var., 9So1, Казалинск, Аралско море, бившия СССР). 

Работнички (фиг. 84). Дължината на тялото 4—8 mm. Главата 
при големите работнички почти квадратна, напред малко по-тясна; окци- 
питалните ъгли леко закръглени; очите близко до окципиталните ъгли. 
При малките работнички главата много удължена; очите близо до ъглите и 
много повече изпъкнали. Дръжките на антените по-дълги от задния край на 
главата с 1/3 от своята дължина. Пронотумът и мезонотумът в профил под 
слабо изпъкнала дъга; проподеумът силно закръглен. Петиолусът дебел, 
висок колкотб проподеума, отпред изпъкнал, отзад почти прав, със закръ- 
глен горен край; при големите работнички горният му край слабо изрязан. 
Окраската тъмнокафява до смолисточерна, с повече или по-малко червено- 
кафяви мандибули и крайници. Главата и тораксът много фино и гъсто на- 
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Фкг. 8!. Глава на голяма работничка Cataglyphis ае- 
nescens 

браздени, полуматови. Коремчето почти гладко и гланцирано. Мандибулите 
грубо и надлъжно набраздени, гланцирани. Тялото оскъдно окосмено с бели 
прилежащи космици и малко по-богато по долната и задната част на торак- 
са, петиолуса и коксите, придаващо на тялото слаб копринен блясък. Стър- 
чащите космици много редки и единично разпръснати по тялото; тибиите 
с фини прилежащи и стърчащи космици от вътрешната страна. 

Ж е н с к и. Дължината на тялото 8,5—10,0 mm. Петиолусът широк с 
малка изрезка в средата. Скулптурата и окраската както при работнички- 
те. Мезонотумът, скутелумът и проподеумът гланцирани, но мезонотумът с 
големи и дълбоки надлъжни точки. Прилежащи космици по-оскъдни, от- 
колкото при работничките. По главата и торакса с редки и дълги космици; 
по коремчето космиците още по-редки. Крилата слабо опушени в кафеникаво 
с кафяво жилкуване. 

М ъ ж к и. Дължината на тялото 9—10 mm. Петиолусът значително по- 
нисък и по-широк, отколкото при работничките, с малко вдлъбване в сре- 
дата. а понякога и без него. Субгениталната пластинка с тъпо закръглен 
триъгълен зъб. Окраската смолнсточерна. Антените, мандибулите, тибиите, 
краката и гениталните придатъци повече или по-малко кафеникави. Главата 
и тораксът матови; мандибулите гланцирани; коремчето отгоре блестящо. 
Тялото соскъдни прилежащи и малко стърчащи космици, на долната стра- 
на на коремчето и гениталните придатъци относително дълги и гъсти. 

Разпространение. Среща се в степи, пустини и полупустини 
на Палеарктика от България и Румъния до Монголия, включвайки целия 
юг на бившия СССР до Източен Казахстан. На юг ареалът му е в планините. 

В България е разпространен по Черноморското крайбрежие, в долното 
течение на Дунав и средното на р. Вит. 
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Биономия. Обитава слънчеви склонове на планините, окрайнините 
на горите, ливади, поляни, по-рядко културните ландшафти. Гнездата из- 
гражда в земята, на повече от 30 cm дълбочина в твърди, уплътнени, каме- 
нисти, чакълести и глинесто-песъчливи почви. Обикновено гнездото е с 1 
вход, около който отвътре е изнесена пръст, разположена кратеровидно 
около него. Срещат се обаче и гнезда под камъни, които стигат до 50—60 cm 
дълбочина. Около гнездата е установена предимно ксерофилна растителност. 
Понякога семействата са многолюдни със значителна обитаема територия, 
много активни, бързи и осезателно хапещи. Мравките се хранят с разнооб- 
разни насекоми (предимно дребни твърдокрили, дребни гъсеници, ларви на 
скакалци, на листни оси и др.). Посещават растения заради листните въшки. 

9. Род Polyergus Latreille, 1804 
Nuov. Diet. Nat., 24:179 (типусен вид Formica rufescens Latreille, 1798, no 

монотипия). 

Работнички. Мономорфни. Антените 12-членни, към задния край 
на клипеуса. Скапусът малко по-дълъг от задтилния край на главата. Ман- 
дибулите тесни, сърповидни без зъбчета. Предният край на клипеуса прав или 
слабо огънат. Формулата на палпите 6:4. Дължината на бузите по-голяма от 
диаметъра на очите. С очички. Клипеалната и антеналната ямка слети. Про- 
подеумът издут, закръглен в профил. Проподиалните стигми овални, стра- 
нично на проподеума. Петиолусът дебел, вертикален. 
Женски. По-големи от работничките. Мандибулите и клипеусът 

както при работничките. Скапусът къс, не по-дълъг от задтилния край на 
главата. Скутумът незакриващ отгоре пронотума. Петиолусът както при 
работничките. 

Мъжки. Малко по-малки от работничките. Антените 13-членни, към 
задния край на клипеуса. Скапусът къс; дължината му приблизително равна 
на дължината на първите 3 членчета на камшичето, взети заедно. Мандибу- 
лите тесни, заострени, леко извити, без зъбчета. Без метаплеврални жлези. 
Коремчето забележимо стеснено назад, гениталиите малки. Субгениталната 
пластинка с обикновена форма. Без апофизи на стипесите на гениталиите. 
Крилото с дискоидална клетка. 

Състав и разпространение. Известни са 3 вида от Пале- 
арктика и няколко от Неарктика. В Европа се среща 1 вид. 

Биономия. Всичките видове от рода са мравки „робовладелци“, 
чиито „роби“ са различни видове от род Serviformica. 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 
(Мравка амазонка) 

Р. rufescens Latreille, 1798, Ess. Fourmis France, 44 (Formica, $$, France); 
Latreille, 1804, Nuov. Diet. Hist. Nat., 24:179 (Polyergus); F o r е 1, 1892:307; Ата- 
насов, 1934:88; 1936:230: 1964:88. 

Работнички (фиг. 85, 86). Дължината на тялото 5,5—7,0 mm. 
Главата малко по-дълга, отколкото широка; задният ръб слабо изпъкнал; 
окципиталните ъгли широко закръглени; страните прави. Дисталната поло- 
вина на вътрешния ръб на мандибулите с 12 микроскопични зъбчета. Пър- 
вото членче на лабиалните палпи приблизително толкова дълго и дебело, 
колкото второто членче на максиларните палпи. Клипеусът с прав преден 
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Фиг. 85. Тяло на мъжка (а), женска (б) и работничка (в) Poiyergus rufescens (ориг.) 

ръб, назад дъговидно закръглен и изпъкнал, без ясно очертан кил. Челната 
площадка вдлъбната; челната бразда достигаща третата оцела. Очите в сре- 
дата на страните. Дръжките на антените по-дълги от задния край на главата 
с 1/4 от своята дължина; първите 2 членчета на камшика по-дълги от следва- 
щите. Тораксът с промезонотума в профил отгоре равен, малко изпъкнал, 
напред по-силно изпъкнал, към главата снишаващ се. Базалната повърх- 
нина на проподеума права, леко издигаща се нагоре с вдатината под почти 
прав ъгъл. Петиолусът висок почти колкото проподеума, не широк,.дебел, 
силно пръстеновидно закръглен. Окраската червено-кафява, коремче по- 
светло. Микроскопски фино и гъсто пунктирани, матови; главата малко, по- 
вече, понякога слабо гланцирана, както мандибулите; коремчето със спе- 
цифичен златист оттенък. По-силно окосмени с жълто-червеникави космици 
мандибулите и предната част на клипеуса; полегнали космици върху прона- 
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Фиг. 8о. Глава на работничка (а) и мъжка (б) Pnlyereus rufesccns (ориг.) 

тума, закръглената част на проподеума, горния ръб на петиолуса и коксите. 
Горната и долната страна на коремчето, особено първите сегменти по-богато 
окосмени. Върху цялото тяло редки, фини, къси прилежащи космици. 
Женски, Дължината на тялото 7,8—9,5 mm. Главата малко по- 

широка, отколкото дълга; страните успоредни, слабо изпъкнали, пред ман- 
дибулния ръб слабо вдлъбнати; окципиталните ъгли чак до очите широко и 
равномерно закръглени. Очите малко по-назад от средата на страните. Дръж- 
ките на антените по-къси от задния край на главата. Тораксът в профил от- 
горе равен, отпред силно изпъкнал; мезонотумът нисък; пронотумът много 
висок; проподеумът отгоре леко набразден, отзад по-силно изпъкнал, стръм- 
но спускащ се. Окраската по-тъмна, отколкото при работничките. Скулп- 
турата и окосмяването както при работничките; скутумът и скутелумът 
гладки, гланцирани. Крилата стъкленосветли, проксималната половина с 
жълто-кафяв оттенък; жилките и стигмата бледокафяви. 

Ергатоидни женски. Освен нормални женски с крила по- 
някога в семействата на този вид се срещат повече ергатоидни женски (без- 
крили форми). Пронотумът много голям; скутумът малък; скутелумът руди- 
ментарен; проподеумът малък, слабо развит. Много рядко слаби следи от 
закърнели крила. Овариумите, както при нормалните женски. Окраската 
най-често интензивно червена; коремчето гланцирано. 

Междинни форми между ергатоидни женски и гинекоидни работнички, 
различаващи се по големината на тялото, много рядко. 

Гинекоидни работнички. Големи колкото големите работ- 
нички (вследствие по-силното развитие на овариумите) с по-голямо, особено 
дълго коремче. От неоплодените яйца се излюпват само мъжки. 

Мъжки. Дължината на тялото 6,0—7,2 mm. Главата приблизително 
с 1/4 по-широка, отколкото дълга. Горната половина на очите силно изпък- 
нала, страните пред очите конвертиращи. Челната бразда ясно очертана. 
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Дръжките на антените много малко по-дълги от задния край на главата. 
Първото членче на камшика наполовина по-късо от второто; второто членче 
по-дълго от следващото. Стръмнината на проподеума по-полегата от тази на 
работничките. Петиолусът по-широк отколкото висок, висок колкото про- 
подеума, дебел, с дъговидни страни и дълбоко изрязан в средата. Черни, 
мезонотумът понякога с червеникаво-кафяв блясък. Мандибулите и антени- 
те кафяви, понякога почти черни. Краката кафяви до жълто-кафяви. Глад- 
ки. Коремчето гланцирано, микроскопски фино напречно набраздено. 

Разпространение. Среща се в цяла Европа, на север до Южна 
Швеция и Московската област на бившия СССР, Кавказ, Тян-Шан. 

В България е повсеместен поради това, че мравките излизат от гнездата 
само по време на лов на какавиди и гнездата им рядко се намират. 

Б и о н о м и я. Обитава сухи слънчеви терени, ниски планински скло- 
нове с оскъдна растителност, овощни градини, синури и пътища. Гнезди най- 
често под камъни или в земята. Гнездата под земята са с надземни куполи, 
добре свързани с вътрешната им част. Гнездата се изграждат винаги далече 
едно от друго. Образува смесени семейства с Formica cunicularia и F. fusca. 
Едно семейство приблизително от 400 индивида от Polyergus съжителства с 
2000—3000 индивида от Formica cunicularia. 

Обикновено не строят гнезда, не отглеждат поколение и не се грижат за 
развитието на семейството. Острите им челюсти са характерен морфологичен 
белег и силно оръжие срещу врага, обаче не могат посредством тях да се 
нахранят без помощта на съжителстващите с тях мравки. Организират на- 
падателни шествия до гнездата на Formica fusca и F. cunicuearia обикновено 
след обед, след предварително разузнаване. Нападенията са масови, при- 
дружени с известна ожесточеност, свирепост и заграбване на пупи, ларви, 
а понякога и на женски. При боричканията много ловко и сръчно отсичат 
главите на противника с острите си челюсти. F о г е 1 (1870) установява, че 
за 33 дни те са отвлекли 40 000 ларви и пупи, с армия от 800 до 1000 „амазон- 
ки“. Дължината на една такава походна колона е обикновено 5—6 ш, а ши- 
рината 12—15 cm. 

Понякога оплодената женска на Р. rufcscens се настанява в гнездото на 
гостоприемника, убива женските му и постепенно го завладява. Увеличава- 
не числеността на гостоприемника става с откраднатите ларви и пупи. 

Крилати женски и мъжки се наблюдават от юни до септември, а сват- 
бен полет — през юли и август. 
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